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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1° DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 5° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - Questões de
ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Rogério Correia; aprovação - Prosseguimento
da discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei n°
15.461; discursos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados
Pastor George e Rogério Correia; encerramento da discussão;
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.465; encerramento da discussão; discursos dos
Deputados Paulo Piau, Doutor Ronaldo, Roberto Carvalho, Dalmo
Ribeiro Silva, André Quintão, Domingos Sávio, Durval Angelo, Zé
Maia, Bonifácio Mourão e Chico Simões; manutenção - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.466;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Paulo Piau,
Alberto Pinto Coelho, Domingos Sávio e Roberto Carvalho; votação
secreta do veto ao art. 7 0 ; manutenção; votação secreta do veto ao
inciso 1 e ao parágrafo único do art. 50 e ao art. 60; manutenção -
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.469; encerramento da discussão; discurso do Deputado Rogério
Correia; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.475; manutenção - Questão de ordem -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Finto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
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Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro [essa - João Bittar -
José Henrique - José Milton - [audelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza [ara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

P Parte
Ata

- O Deputado Pastor George, 3 0-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, na parte da

tarde ocorreu uma discussão em que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
disse que eu estava achincalhando o Ministério Público. Explicava-lhe
o porquê das minhas afirmações com relação às máquinas caça-
níqueis e o que o Ministério Público vem fazendo. Ele disse que não
entendo nada da Justiça Federal, mas passei para ele os nomes de
alguns Estados e gostaria de relembrar aqui um outro, do qual havia
me esquecido. Desde o dia primeiro deste mês, o Estado do Mato
Grosso do Sul, comandado pelo Zeca do PT, também tem as
máquinas legalizadas. Então, gostaria só de frisar isso. Temos agora



todos os Estados legalizados, arrecadando. Em Minas Gerais, Sr.
Presidente, a utilização dessas máquinas permanece como
contravenção penal. Se não combaterem, que sejam legalizadas.

Mando, mais uma vez, o recado - não colocando embaixo -, aos
defensores da lei, aos donos da verdade do Ministério Público, que já
passou a hora de prender. Se não prenderem, pelo menos deixem
esta Casa trazer e o Governo de Minas acertar o que foi aprovado,
não a ADIN. O chato do Deputado Irani Barbosa lembra bem aqui que
em Venda Nova várias máquinas estão funcionando à mercê da
Justiça e sem legalização. Muito obrigado, Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Durval Angelo - O Deputado Alencar da Silveira tem a
virtude da persistência, mesmo defendendo matéria inconstitucional,
que é a prerrogativa do Legislativo estadual ou do Governo do Estado
em legislar sobre jogos, o que seria da alçada federal. Elogio essa sua
postura e coerência, porque nunca escondeu que é desse setor, como
também do jogo do bicho, de onde vem sua votação. S. Exa, sempre
fez um debate franco e aberto, nunca escondendo esses fatos.

Só que o Deputado se equivoca quando critica o Ministério Público,
que está cumprindo a lei. Ficou muito cara para o Ministério a crise
gerada pelos caça-níqueis, que até ocasionou a queda de um
Procurador-Geral. O Ministério Público tem uma postura de defesa da
lei. Esta Casa tem visto e acompanhado a coordenação estadual do
Ministério pelo Dr. Nedens, um homem de bem, sério e que sempre
teve uma postura que todos aqui já elogiaram.

Nesse afã de defender as próprias posições, V. Exa. não deve achar
que tem de fazer críticas descabidas e absurdas contra o Ministério
Público, que provocou o Poder Judiciário, que decidiu a questão. Hoje,
a questão não está na alçada do Ministério. Se fazemos as leis, temos
que defender que o Ministério Público se paute na defesa dessa lei.
Deixo esse elogio ao Dr. Nedens Ulisses, pela seriedade com que
vem sendo desenvolvido esse belíssimo trabalho pelo Ministério
Público.

Hoje tivemos uma cerimônia, quando essa Presidência delegou
como representante da Mesa o 2°-Vice-Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Vemos que a instalação do Centro de Apoio às
Promotorias é fundamental para que as promotorias do interior
possam funcionar nas questões que dizem respeito ao patrimônio



4
público. Isso é necessário, porque precisam ser organizadas. Essa
iniciativa deriva da ação do Dr. Nedens. Deputado Alencar da Silveira,
continue a defender suas idéias com essa mesma persistência. Mas
temos que respeitar uma das boas instituições que surgiram na
Constituição Estadual, com as competências, por exemplo, do
Ministério. Não misture alhos com bugalhos. Não tente querer impor
ao Ministério Público algo que hoje é da competência do Poder
Judiciário.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - A questão foi bem colocada
pelo companheiro Durval Angelo. Defendo a legalização do jogo do
bicho. Quando o Deputado Durval Angelo fala que os meus votos vêm
desse segmento, digo que na cidade de V. Exa. há, pelo menos, 3 a 4
mil bicheiros. O Deputado Alencar da Silveira Júnior, em Contagem,
teve cerca de 200 votos. Então, o resto dos bicheiros votou em V. Exa
ou em outros candidatos. Quando defendi a exploração da
contravenção, poderia ter tido votos de alguns cambistas do jogo do
bicho, mas, a partir do momento em que defendi a legalização, esses
votos não apareceram mais. Falo com tranqüilidade desse assunto.

Quando ele fala de Ministério Público, lembramos o caso Decat.
Com todo o respeito que tenho pelo Dr. Nedens, que fala que é
federal, digo que só em Minas há esse entendimento. Será que o
Ministério Público daqui é diferente do Ministério Público do Estado
cujo Governador é do partido do Deputado Durval Angelo, o Zeca do
PT? Por que o Zeca do PT faz uso de uma lei que também aqui
vigorava, e aqui não se pode fazê-lo? Por que a lei que vigorava aqui
serve para o Rio de Janeiro, proporcionando a esse Estado uma
arrecadação fabulosa, e aqui essa lei não pode ser utilizada?

Sr. Presidente, se estivesse falando exclusivamente de Minas
Gerais, calar-me-ia. Falei que aposto o meu mandato. Se estiver
errado, saio daqui. Quero ver se ele assume também essa posição.
Vamos discutir, ver como está o Brasil. Não podemos aceitar que
nosso Estado, na situação em que se encontra, precisando de
recursos, com a segurança pública da maneira que está, jogue para o
alto R$40.000.000,00.

Deputado Durval Ângelo, pergunte ao Dr. Nedens por que autorizou
as máquinas de um grupo americano chamado GITEC. Por que essas
máquinas tiveram aval do Ministério Público? Se os senhores não
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sabem, existem casas de máquinas, hoje, em Belo Horizonte,
legalizadas pela Loteria Mineira, com aval do Ministério Público. São
de um grupo americano chamado GITEC. Em contrapartida, as de
todos os empresários de Juiz de Fora, Uberlândia, Montes Claros e
outras cidades foram colocadas para fora do sistema, ficando apenas
as do GITEC.

Peço ao Deputado Durval Angelo que pegue o telefone, ligue para o
Dr. Nedens e pergunte-lhe por que autorizou as máquinas de um
grupo americano e proibiu as que estavam sendo exploradas por
trabalhadores, empresários mineiros. Qual foi a autorização? Amanhã
sairei por Belo Horizonte. Sei que muitos aqui presentes não
entendem de jogo. Tirarei fotografias, pedirei que coloque o telão. As
máquinas americanas emitem um talão, enquanto as exploradas por
brasileiros soltam uma ficha. Essa é a diferença. Quero entender, Sr.
Presidente, bato nessa tecla. O jogo ilegal atende a poucos. Não é,
Deputado Durval Angelo?

O Sr, Presidente- A Presidência, antes de conceder a palavra ao
Deputado Durval Angelo, informa ao Plenário que concederá essa
questão de ordem por questão de liberalidade. A Presidência passa a
palavra ao Deputado Durval Angelo, pois o Deputado Alencar da
Silveira Júnior já fez uso dela por duas vezes.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, justifico que estou
usando a questão de ordem não por liberalidade da Presidência. O
art. 164 é claro, fui citado de forma desrespeitosa. O Deputado
Alencar da Silveira Júnior está achando, talvez, que o Dr. Nedens, ao
invés de Procurador-Geral de Justiça, é o Diretor da Loteria Mineira ou
quem cuida do setor de jogos do Estado. E como se ele fosse quem
autorizou, quem permitiu. Essa é uma situação tão descabida e
absurda que não poderia sair de nenhuma das outras 76 cabeças,
com um mínimo de lucidez. Na verdade, o Deputado Alencar está
preocupado com as 10 mil máquinas de caça-níqueis que estão
enferrujando em galpões, em Belo Horizonte.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar á 28 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente

rÁ
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A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta da

reunião o veto à Proposição de Lei n° 15.508, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados Alberto

Pinto Coelho e Rogério Correia, em que solicitam a inversão da pauta
da reunião, de modo que sejam apreciados em primeiro lugar os vetos
às Proposições de Lei n°5 15.461, 15.465, 15.466, 15.469 e 15.475,
nessa ordem. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.461, que institui o Programa Estadual de
Incentivo ao Turismo para o Idoso. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com  a palavra,
para discuti-lo, a Deputada Maria Tereza Lara, que ainda dispõe de 37
minutos para fazê-lo.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Mauri
Torres, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quero apenas reafirmar a
importância social desse projeto, cumprimentar seu autor, Deputado
Pastor George, dizer que o objetivo, de fato, é propiciar ao idoso
condições de viajar mediante concessão, pelas empresas, de
desconto de 25% nos preços de tarifas e disponibilização de pessoal
especializado.

As empresas que aderirem ao programa terão benefícios e remissão
de dívidas. Quanto à questão tributária, a alíquota interna do ICMS
será de 14%. As empresas do setor de turismo recolhem,
principalmente, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSON - da esfera municipal. Por isso, não vemos, de fato,
inconstitucionalidade nesse projeto. Mas por haver um acordo com o
próprio autor, o nosso colega Deputado Pastor George, e o
compromisso dele de voltar com esse projeto a esta Casa,
aprofundando e melhorando a redação, vamos concordar em manter o
veto, mas com esse compromisso explícito.

Não podemos aceitar de forma alguma que os idosos que estão hoje
sendo realmente valorizados pela Campanha da Fraternidade, para
que tenham mais dignidade e qualidade de vida, fiquem prejudicados
com a manutenção desse veto.
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Mas, Deputado Pastor George, meus caros companheiros

Deputados e Deputadas desta Casa, vamos cobrar que de tato isso
aconteça o mais breve possível, para que sejamos coerentes com o
que temos dito aqui nesta Casa. Confiando que isso vai acontecer,
concordo com V. Exa.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte)* - Obrigado, Deputada
Maria Tereza Lara. Gostaria também de fazer coro às suas palavras,
parabenizar o Deputado Pastor George pelo projeto, que sei que
voltará a ser apresentado a esta Casa. A posição da bancada foi
expressa pela Deputada Maria Tereza Lara,

Gostaria de aproveitar a oportunidade para, em meu nome e em
nome do querido amigo e compaflheiro Deputado Rogério Correia e
também do Deputado Wanderley Avila, fazer uma moção de aplauso e
de reconhecimento ao nosso glorioso Clube Atlético Mineiro, que hoje
está completando 95 anos. Estamos comemorando. Que esta Casa,
os cruzeirenses, atleticanos, americanos, os torcedores do Tupi e da
Caldense, enfim, todos aplaudam o glorioso clube que tantas alegrias
já trouxe e trará ao povo mineiro e ao povo brasileiro.

A Deputada Maria Tereza Lara - Caro companheiro, Deputado
Roberto Carvalho, lembro-me do meu velho pai, atleticano doente. Por
sua influência, sou atleticana. As vezes, não acompanho tão de perto
os resultados do Atlético, mas sou atleticana de coração por causa do
meu pai. Quero, então, parabenizar todos os atleticanos do nosso
Estado por esse aniversário. Certamente, o nosso glorioso Atlético já
deu muitas alegrias à sua torcida. Também respeitamos os torcedores
dos outros times e, nesse momento da celebração desse aniversário,
queremos pedir a todos os cruzeirenses e americanos que
cumprimentem os atleticanos. Coincidentemente, temos o aniversário
do PC do B. A companheira Jô Moraes está participando dessa
comemoração na Câmara Municipal. Há, além da mesma data de
aniversário, outras coincidências entre um partido de esquerda e um
time que dá tantas alegrias à torcida. Certamente, os dois desejam
que tenhamos uma sociedade muito melhor.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Gostaria de
deixar registrada nossa satisfação , pelo aniversário do Galo, com
certeza o maior time do Brasil. E um orgulho para nós sermos
atieticanos. Solicito à Mesa, principalmente neste ano em que a
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Campanha da Fraternidade localiza o respeito aos idosos, que
possamos somar para regulamentar e fazer valer, como respeito
àquelas pessoas que deram muito não só pelo Estado, pelo País, mas
por nós também - e não devemos nos esquecer de que já estamos na
terceira idade -, uma lei já aprovada aqui, a do passe livre
intermunicipal para os idosos. Gostaria que o Sr. Presidente, os
demais colegas da base do Governo nos ajudassem a conversar com
o Governador para que regulamentasse isso, porque a lei foi aprovada
aqui mas, até hoje, não foi cumprida. No meu modo de pensar, seria
uma maneira de deixarmos bem claro o respeito que temos pelos
idosos, neste ano em que o respeito ao idoso é o tema da Campanha
da Fraternidade.

O veto ao projeto do Pastor George tem uma parte boa, mas foi
apresentada uma emenda a que deveríamos ser contra, quando trata
de desconto de 25% em débitos tributários inscritos em dívida ativa,
até 31/12/98, garantido pela simples adesão ao programa, sem que se
comprove a efetivação da atividade turística voltada para o idoso.
Quer dizer, estamos abrindo mão de algo que não nos pertence,
nesse momento em que o Estado passa por uma séria crise. Não
podemos, de maneira absoluta, dar 25% de desconto a quem tem
débito desde 1998, uma vez que a lei está sendo aprovada agora.
Então, deveremos fazer um outro projeto, deixando registrado o nosso
manifesto de respeito ao idoso. Somado a isso, procuraremos criar
uma comissão e conversar com o Governador para que faça valer a
lei, para que os idosos possam ir e vir livremente nos ônibus
intermunicipais

A Deputada Maria Tereza Lara - Obrigada. Solicito, Pastor George,
que no próximo projeto haja discussão com os representantes dos
idosos. Neste ano, queremos realmente que estejam nesta Casa e
discutam conosco toda a sua situação de vida, pois têm contribuído
para a nossa sociedade. Também, por meio do Conselho Estadual do
Idoso, esperamos que façam um debate sobre o projeto que V. Exa.
protocolará.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Quero dizer a V. Exa. que,
na Comissão de Trabalho, apresentamos um requerimento para uma
audiência pública nesta Casa, a fim de discutirmos a questão do
idoso, que é o tema da Campanha da Fraternidade. Portanto, foi

rÃ
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sugerida a presença do Conselho do Idoso, da Secretaria de Defesa
Social e do Secretário Municipal. Acredito que faremos um excelente
trabalho nesta Casa, discutindo os projetos que têm essa temática.

O Deputado Chico Simões fez uma solicitação para marcarmos uma
audiência com o Governador. Faço também um apelo aos Deputados
André Quintão e Roberto Carvalho, à Bancada do PT - pois o PL está,
há um ano, tentando marcar uma audiência com o Prefeito de Belo
Horizonte para discutir questões da cidade -, portanto, solicito à
Bancada do PT que nos auxilie para que o PL possa discutir questões
de relevância para o município com o Prefeito Fernando Pimentel. Até
o momento, esse foi um pedido do Presidente Estadual, nosso
Deputado Agostinho Silveira; deste Deputado, do Secretário e de
vários Deputados do nosso partido, solicitando uma audiência com o
Prefeito de Belo Horizonte e, no entanto, ele nem deu resposta.
Gostaria de dizer que, com toda a certeza, o Líder do Governo
providenciará essa audiência o mais rápido possível. Quero que fique
registrado, e já tive oportunidade de comentar com V. Exa., que já
marquei uma audiência com o Secretário Luiz Dulci. Já estive em
Brasília com o Ministro Anderson Adauto e, aqui em Belo Horizonte,
há uma grande dificuldade em nos reunirmos com os Secretários e
com o Prefeito de Belo Horizonte, que não atendem e não recebem os
Vereadores e as Lideranças.

Portanto, fica aqui o meu protesto. Espero que o Sr. Fernando
Pimentel, por quem tenho o maior respeito, nos atenda o mais rápido
possível para discutirmos principalmente sobre a região do Barreiro,
que já está sendo prejudicada por várias interferências e mudanças,
principalmente na questão do trânsito. Queremos marcar uma reunião
e não conseguimos. Solicitamos à Bancada que nos auxilie nisso. O
Deputado Rogério Correia está se prontificando a marcar essa
audiência. Coloco-me, também, à disposição, para que seja marcada
o mais rápido possível. Acredito que nosso Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, marcará essa audiência para
discutirmos sobre o projeto. Portanto, faço a solicitação e informo o
Deputado de que pode contar com nosso apoio. Acredito que essa
audiência não demorará, pois o Governador tem demonstrado
interesse em receber os parlamentares para discutir as questões de
Belo Horizonte e de Minas Gerais, colaborando até para a solução dos
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problemas nacionais e com seu apoio irrestrito ao Presidente Lula.
Obrigado.

O Deputado Chico Simões (em aparte) * - Estamos discutindo um
veto que diz respeito ao turismo para o idoso e, ao meu ver, é
procedente também o cumprimento de uma lei aprovada por esta
Casa, que permite que o idoso faça turismo de acordo com suas
possibilidades, sem que precise pagar as passagens.

Para mim, isso procede. Não estou absolutamente fazendo
nenhuma crítica ao Governador por ter ou não ter-me concedido
audiência, até porque já estive com ele. Não estou aqui para defender
"A", "E' ou "C". A discussão não é sobre quem vai dar ou não
audiência. O que desejo é que a lei seja cumprida, e até quero que o
Célio nos ajude, por ser da base do Governo. Essa discussão é
procedente. Se o Prefeito A ou B não concede audiência, é problema
dele, mas trata-se de questão muito pequena para ser trazida a esta
Casa. O importante é que se resolva o problema do idoso porque ele
merece toda a nossa atenção. Além do mais, é um desrespeito não
cumprir uma lei aprovada por esta Casa, isso é desrespeitar o
Legislativo.

A Deputada Maria Tereza Lara - Encerrando, quero dizer que temos
de unir esforços para que de fato seja garantida dignidade de vida aos
idosos, porque todos somos responsáveis por criar uma sociedade
mais feliz. Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Pastor
George.

O Deputado Pastor George t - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, a idéia desse projeto de lei, que cria o Programa Estadual
de Incentivo ao Turismo, já é uma realidade em muitos países da
Europa e da América do Sul. Estivemos no Chile, representando a
Assembléia Legislativa, e vimos que lá existe um programa que
incentiva os idosos a conhecer os Andes e outros locais, já que muitos
passaram a vida enclausurados em razão da ditadura Pinochet.

Trouxemos a idéia para Minas Gerais até por entender que o Estado
é sempre pioneiro nessas ações que mostram evolução social e
amadurecimento, sobretudo no que diz respeito aos direitos da
pessoa idosa, mas, infelizmente, ainda temos muito a evoluir nessa
questão.
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A questão do transporte metropolitano é fundamental, e também
temos que amadurecê-la. Mas tive a confirmação, da parte do Líder
do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, de que esse
projeto será reapresentado. Vamos adequá-lo à realidade da Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que, ao instituirmos a alíquota de
25% de desconto, não houve uma compensação - e já o
reconhecemos - para que o Estado, que ora enfrenta muitas
dificuldades financeiras, receba alguma contrapartida em relação a
isso.

Portanto, nesse primeiro momento, é preciso dar um voto de
confiança ao nosso Governador, levando em conta as dificuldades
financeiras de Minas Gerais, mas já estamos com o projeto pronto
para ser protocolado na Casa e iremos buscar fontes alternativas de
receita para o Estado, sem, com isso, prejudicar o projeto na sua
originalidade.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Queria parabenizar o
Deputado não só pela iniciativa, mas especialmente pelo bom-senso,
pela maturidade e pela vontade de encontrar o caminho correto para
que possamos servir aos nossos queridos irmãos da terceira idade ou
da melhor idade. E quero também me unir ao Pastor George e aos
demais companheiros que pensam dessa maneira, já que neste
momento o nosso planeta requer de todos nós uma reflexão mais
séria sobre como viver bem. Viver bem para ter o privilégio de chegar
à terceira idade. Precisamos nos unir e tomar uma atitude de respeito
a essas pessoas.

V. Exa. é um líder espiritual evangélico, e, neste momento, a Igreja
Católica também conclama seus fiéis para uma campanha de
valorização e respeito ao idoso. Portanto, é importante que os
parlamentares se unam, tornando este um ano de respeito ao idoso. A
discussão deve se dar nesse nível em que V. Exa. está conduzindo a
matéria, e, junto ao Governador, que, não tenho dúvidas, é sensível à
matéria, devemos estudar a maneira mais apropriada para que o
idoso possa ser respeitado e valorizado, revelando sua experiência e
construindo um mundo melhor, com sua sabedoria e o privilégio divino
deter toda uma jornada cumprida.

E importante garantir-lhe o passe livre interestadual, incentivo e
apoio para fazer turismo com segurança, saúde, respeito amplo e
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valorização profissional, já que, no Brasil, um homem com minha
idade - completando 46 anos - é considerado um velho para o
mercado de trabalho, o que é uma afronta à capacidade de produzir
dessas pessoas, que muito têm a nos ensinar. Portanto, venho unir-
me a V. Exa. e dizer que a sua postura é a de alguém maduro, e não,
a de alguém que se acomoda ou que retrocede na sua intenção.
Tenho certeza de que, com sua maturidade e o apoio do Governador,
poderemos construir um projeto adequado e que atenda ao interesse
do idoso e de Minas Gerais. Parabéns a V. Exa. e muito obrigado.

O Deputado Pastor George* - Agradeço o aparte lúcido do Deputado
Domingos Sávio. Reapresentaremos o projeto, adequando-o à
realidade do Estado. Quero apenas fazer uma correção: a alíquota
seria de 14%, pois a de 25% diz respeito àquela questão que envolve
empresas com dividas inscritas na dívida ativa.

Este projeto não só irá beneficiar muito o idoso no aspecto social
como também permitirá o incremento do turismo no Estado,
principalmente na região Sul, que recebe muitas caravanas de idosos
que desejam utilizar-se das águas medicinais de São Lourenço,
Caxambu, enfim, das cidades do Circuito das Aguas. Houve, inclusive,
uma manifestação de apoio de entidades de todo o "trade" turístico
para que esse projeto possa viabilizar-se, uma vez que os hotéis
dessa região e de outras com potencial turístico vêm sofrendo, há
muito, de uma ociosidade que, muitas vezes, ultrapassa a casa dos
50%,60%.

Ressalto que esse projeto trará incremento ao turismo, a exemplo do
que acontece em Araxá, e, por isso, saliento que deve ser aprovado.
O Governador Aécio Neves manifestou-se favorável a ele, por meio do
Líder Alberto Pinto Coelho, pois quer que se torne uma realidade, e,
para tanto, gostaria, naturalmente, de contar com o apoio dos nobres
pares, até para abrirmos maior discussão.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Não perderia a
oportunidade de parabenizá-lo por esse projeto. Sabemos das
dificuldades financeiras do Estado, herdadas pelo Governo passado,
porque o Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, nos inclui
nas reuniões de Lideranças realizadas nesta Casa. Entretanto, é bom
lembrar que o projeto pode estar barrado, mas não está morto,
podendo retornar a esta Assembléia. Sua direção em relação aos
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idosos é inquestionável. No Brasil, um cidadão com mais de 50 anos
é considerado uma pessoa idosa e, ao mesmo tempo, improdutiva. Na
maior parte dos países do Primeiro Mundo, isso não acontece, porque
os mais experientes ensinam aos mais jovens os caminhos a serem
percorridos.

Deputado Pastor George, V. Exa. está imbuído das bênçãos de
Deus por ter feito esse projeto, e vamos aperfeiçoá-lo para que, em
breve, possamos nos reunir para aprová-lo, independentemente de
partido, e dizermos aos idosos de Minas que estão sendo
reconhecidos.

O Deputado Pastor George* - Agradeço. Parabenizamos a Igreja
Católica, que, neste ano, busca uma dedicação especial aos idosos.
Essa deve ser uma ação de todas as religiões, num momento em que
observamos que nossos idosos precisam ser colocados em local de
honra. E preciso ouvir o idoso e entender que dele vem a experiência,
a maturidade, o respeito e a formação, que é tão importante para o
caráter do indivíduo. Todos que se pautam por educação baseada na
criação de seus pais e avós terão um futuro melhor, terão um
comportamento melhor.

Manteremos o veto e reapresentaremos o projeto assim que seja
possível, para que seja aprovado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério
Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, o
veto á Proposição de Lei n° 15.461 já foi bastante discutido pela nossa
companheira de bancada, Deputada Maria Tereza Lara, que colocou
nossas preocupações em relação ao assunto e a posição da bancada
e do Bloco.

A Deputada Jô Moraes pediu que sua ausência fosse justificada,
porque se encontra na Câmara Municipal, onde acontece um ato pela
paz, que coincide com o aniversário do Partido Comunista do Brasil.
Portanto, hoje se comemoram os dois aniversários: dos gloriosos PC
do B e Clube Atlético Mineiro.

Durante a semana passada, havíamos realizado com a bancada
governista um acordo para a votação mais rápida desses vetos.
'interessa ao PT e ao PC do B que a pauta esteja limpa para
discutirmos o conteúdo dos projetos apresentados pelos Deputados e
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outros assuntos de interesse do Estado, que, no meu entender, são
até mais importantes que a maioria dos vetos. Muitos vetos dizem
respeito somente à doação de imóveis. Existem assuntos importantes
para o Estado. Com o sobrestamento causado pelos vetos, não
poderemos discuti-los. Estamos negociando isso, com muito esforço,
com a bancada do Governo, especialmente com o Líder, Deputado
Alberto Pinto Coelho, e com o Presidente da Casa, que tinha interesse
no projeto aprovado que estabelece a forma como faremos a
discussão do próximo plano de carreira dos servidores desta Casa,
assim como na criação de mais uma Comissão, a de Participação
Popular, que será presidida pelo Deputado André Quintão, segundo
acordo que fizemos.

São dois projetos importantes. O último trata das atribuições de uma
Comissão da Casa e, certamente, se espelha numa discussão
realizada no Congresso Nacional. Será importante que esta Comissão
exista aqui também, para acolher sugestões que advenham de nossa
população e, em especial, das associações. Estamos fazendo esse
esforço conjunto para, no nosso jargão, limpar a pauta. Infelizmente,
na semana passada, ocorreu um fato desagradável. Um acordo
incluía a derrubada de um veto a um projeto do Deputado Durval
Angelo, que dispunha sobre a transferência de um terreno do Estado
para município. Constava no acordo que derrubaríamos esse veto, o
que infelizmente não ocorreu. Tivemos 11 votos contrários. O veto foi
mantido, numa quebra de acordo com a base do Governo. Como o
Deputado Durval Angelo elaborou vários projetos de doação de
imóveis no mesmo município, vamos poder desfazer esse erro,
derrubando veto semelhante à doação de outro terreno. Do ponto de
vista prático da cidade de Tocantins, um novo acordo permitirá
desfazer esse equívoco, mas, do ponto de vista da nossa relação, não
poderia deixar de, como Líder do Bloco PT-PC do B, colocar aqui a
nossa indignação e estranheza pelo fato de o acordo não ter sido
cumprido. Sem sombra de dúvida, se isso vira uma prática entre nós,
dificilmente teremos condições de prosseguir os trabalhos da
Assembléia. Consideramos que o fato foi grave pelo caráter do
acordo. Não poderia deixar de fazer esse registro, querendo acreditar
que foi mais um equívoco do que uma quebra de acordo. O fato é que
essa questão precisa ser esclarecida, para que não se estabeleça
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uma relação de desconfiança. Afinal, ninguém caminha para lado
algum com desconfiança.

Então, Sr. Presidente, não poderia deixar de trazer esse assunto a
lume. Gostaria que o Deputado Alberto Pinto Coelho pudesse também
abordar a discussão que tivemos em relação a isso. Retomamos as
discussões em torno de um novo acordo, com a ressalva de que essa
questão não deve voltar a acontecer, até para que não tenhamos que
interromper acordos devido a novas quebras. Então, a situação difícil,
como disse o Deputado Alberto Pinto Coelho, foi essa. Portanto,
aquilo que aconteceu fica como parte de um incidente, e não, de uma
quebra de acordo, Vamos considerar assim, até para que a nossa
relação possa se manter, embora com as diferenças político-
ideológicas, baseada no respeito.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - Realmente,
Deputado Rogério Correia, é uma tradição desta Casa o respeito aos
acordos feitos. E temos que primar pela manutenção dessa tradição,
até para que possamos, ao longo do tempo, nas matérias de
relevância para o Estado, quando chegarmos a um determinado
acordo, ter a tranqüilidade de que aquelas matérias vão tramitar
respeitando esse entendimento.

Apenas gostaria de ponderar que, no presente caso, houve,
realmente, um determinado momento em que o Deputado Durval
Angelo, fazendo uso da palavra, de certa forma, contribuiu e incitou
este Plenário a votar daquela forma, ao fazer observações com
relação a projetos de outras naturezas, como, por exemplo, um projeto
de resolução da Mesa desta Casa, em relação ao qual ele estava com
uma posição isolada, contrariando um projeto que foi objeto de
discussão ampla na Casa, com a participação da Bancada do PT e
com a definição de que os funcionários da Casa seriam ouvidos.
Ainda assim, ele tinha posições contrárias à matéria proposta.

De certa forma, volto a repetir, e com isso não quero negar que o
princípio da manutenção dos acordos deva existir sempre, ele deu
uma contribuição, naquele momento, para criar um clima contrário ao
acordo firmado. Mais do que isso, por razões outras, que cabe a ele
esclarecer, ele se ausentou, em seguida, deste Plenário, para atender
a um trabalho em comissão, relativo a um projeto de sua iniciativa em
que tinha um interesse específico.
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Fica aqui, de qualquer forma, esse registro, mas com a convicção

de que podemos continuar sempre trabalhando na linha do respeito
aos acordos firmados nesta Casa. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Antes de conceder um aparte ao
Deputado Durval Angelo, queria citar algumas questões importantes.

A primeira, quanto ao projeto de resolução que tramitou nesta Casa
e dizia respeito ao plano de carreira. O Deputado Durval Angelo
expressou a opinião particular dele e tem todo o direito de fazê-lo,
como tem o direito de expressar-se sobre qualquer projeto ou matéria.
A Bancada do PT votou exatamente como tínhamos combinado. O
direito da livre expressão tem que ser assegurado, e o Deputado teve
todo o direito de exercê-lo. Portanto, não concordamos que possa ter
havido quebra de acordo a partir da posição manifestada pelo
Deputado Durval Angelo.

A outra questão é que o Deputado se ausentou, sabidamente,
porque estava presidindo a Comissão de que é Vice-Presidente, até a
pedido do próprio Presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Isso era sabido. Também
ausentei-me, justificadamente, para fazer um exame médico naquele
dia. Então, isso não justifica, porque foram 11 votos contra, além do
fato de que outros vetos haviam sido derrubados. Portanto, essas
justificativas não podem ser dadas para a quebra de um acordo, até
porque, se formos arrumar desculpas para violar acordos, os próximos
poderão dar origem a outras desculpas.

Então, nós, do PT e do PC do B, entendemos que nada justifica a
quebra de acordo que foi feita. Se há, por parte da bancada do
Governo, alguma dúvida que justifique a quebra de um acordo, aí,
realmente, a questão entre nós continua polêmica e temos que
esclarecê-la.	-

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Deputado Rogério Correia,
tendo ouvido as palavras do Líder do Governo, acho que devo
manifestar-me. Lembro que o acordo não foi feito com o Deputado
Durval Angelo, mas com a Bancada do PT; foi um acordo estabelecido
entre as bancadas da Oposição e as do Governo. Portanto, expressar
posição em relação a projetos é o mínimo que existe numa
democracia.

Continuo mantendo os mesmos princípios em relação ao plano de
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cargos e carreiras desta Casa. Poderiam ser feitas as mudanças
estruturais necessárias, as correções no plano sem que fosse preciso
suspendê-lo por um período, com uma redação sofrível. Caso o novo
não seja aprovado até 31/12/2003, estará em vigência o antigo. Essa
não é a técnica de redação. Portanto, expressei a minha opinião com
a certeza de que o acordo foi feito entre bancadas.

Quanto à minha ausência, esta se deveu ao fato de que, na quinta-
feira da semana passada, o Deputado Sebastião Navarro Vieira,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que vem
imprimindo um ritmo muito interessante a essa Comissão, esteve
participando de uma atividade político-partidária e não pôde
comparecer à reunião. Como seu Vice-Presidente, tive que substituí-
lo.

Se for preciso ficar vigiando o Plenário para saber se um acordo
será cumprido, não teremos garantias. Não deve haver esse tipo de
vigilância. Além do mais, a presença em comissão é contada para a
composição do quórum do Plenário. Então, se solicitarmos a lista de
presença, constataremos que estive presente, como se, realmente,
tivesse participado da votação. Portanto, devemos estabelecer um
"modus vivendi" pelo qual a palavra empenhada realmente seja
cumprida, como o foi na votação de outros vetos. Neste Plenário,
teremos momentos muito mais tensos em que questões de fundo,
estruturais, entrarão em choque, de acordo com a visão do Governo e
a da Oposição. Por isso, se conseguirmos manter os acordos
políticos, estaremos caminhando para um aprendizado, já que as
matérias não são bastante polêmicas, o que poderá facilitar quando
estivermos discutindo matérias de maior repercussão no Estado.

A Bancada do PT, desde 1983, tem mantido, nesta Casa, a tradição
de cumprir os acordos feitos, e vamos continuar nessa linha. Agora
tentamos colocar o acordo em um novo patamar, e, com isso, acho
que todos os pontos acordados serão cumpridos.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Realmente, nada justifica a
quebra de acordos. Esse é um princípio que sempre norteou e deverá
nortear os trabalhos desta Casa.

A ausência do Deputado Durval Angelo já foi justificada por ele. E
importante destacar que Durval Angelo é um Deputado aguerrido,
correto, direito, que, quando faz oposição, faz com competência e
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talento, e somente por essas razões está aqui. Mas, como bem
disse o Líder Alberto Pinto Coelho, no momento da votação o
Deputado Durval Angelo fez um pronunciamento de uma forma que
não condiz com o comportamento que se deve ter nesta Casa. O
direito de oposição é inerente à democracia, a esta Casa, ao
parlamento. Aqui discutimos, esta é a Casa para conversar. Mas não
faz bem para o parlamento a forma com que o Deputado Durval
Angelo tratou o Governador do Estado. Aqui não tratamos da pessoa
do Governador, mas de uma instituição que foi eleita pela maioria do
povo mineiro. Por isso esse tipo de tratamento não é bom para as
instituições brasileiras.

O Presidente Lula, por exemplo. Embora sejamos adversários
políticos, não podemos tratá-lo de forma a desmerecer o mandato que
mais de 53 milhões de pessoas conferiram a ele.

Além disso, o Deputado Durval Angelo, por quem tenho o maior
respeito, chamou os advogados do Estado de advogados de porta de
cadeia, e sabemos que são profissionais da maior tradição. Não faz
bem a esta Casa esse nível de discussão. Temos uma tarefa enorme
a cumprir, gigantesca mesmo, que o Presidente Mauri Torres e
demais parlamentares desta Casa vêm defendendo, que é o resgate
da imagem do Poder Legislativo. Discussões que nivelam por baixo
não fazem bem e, por certo, devem ter incitado - mesmo reafirmando
que os acordos devem ser cumpridos - um ou outro companheiro, ao
ver o tratamento desrespeitoso com uma instituição chamada Governo
do Estado, com uma figura das mais respeitáveis da política, que é o
Governador Aécio Neves, que no parlamento demonstrou o seu valor,
tem tradição política e no exercício do Governo tem demonstrado
grande desejo de resgatar o desenvolvimento de Minas Gerais.

Os advogados do nosso Estado merecem o maior respeito, meus
colegas, e, por certo, um ou outro parlamentar deve ter se sentido
ofendido, e a votação aqui é tão rápida que pode até ter criado
constrangimento e derrubado o veto.

Isso não justifica, Deputado Rogério Correia, Líder do PT, a quebra
de acordo, mas também não justifica a oposição em baixo nível. Deve
existir sempre, mas em alto nível, que é como espera o povo que nos
colocou nesta Casa. Isso é fundamental para o pleno exercício da
democracia.
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O Deputado Rogério Correia - Gostaria, Deputados Zé Maia e

Alberto Pinto Coelho, de reiniciar a discussão, para que tenhamos
clareza sobre o que estamos discutindo e sobre como vamos nos
tratar daqui para a frente.

Qualquer Deputado pode discordar de outro que venha à tribuna e
deve fazê-lo usando a palavra. Se o que o Deputado Durval Angelo
disse naquela ocasião não tivesse a concordância de Deputados que
são membros do Governo, que viessem à tribuna e fizessem a
contradição ali, não usando disso para desfazer acordo. Não há a
menor justificativa para o que foi feito.

Se vota sempre levando em consideração contradições sobre o que
foi dito, isso significa que só cumpriremos acordos caso quem venha
aqui concorde conosco ou pelo menos faça oposição da forma com
que julgamos que é aceitável. Não. Quem determina o grau de
oposição e as palavras que serão usadas é quem está na tribuna. Isso
não tem nada a ver com acordo. Se fosse assim, não cumpriria acordo
nenhum após ouvir o Deputado Amilcar Martins falar do Governador
Itamar Franco, aos berros, desta tribuna. E muitas vezes Líder da
Oposição, na época, o Deputado Miguel Martini. Não poderia fazer
pré-censura e terminar com acordo feito a respeito de uma matéria
devido ao conteúdo do discurso sobre outra matéria. Se essa for a
regra, estaria justificado o fato de qualquer Deputado descumprir
acordos por não gostar de determinados adjetivos usados por outro
Deputado.

Portanto, a discussão precisa ser bem feita, porque se fizermos um
acordo e qualquer Deputado vier aqui e usar de expressões de que
alguém não goste, o outro Deputado pode quebrar o acordo?
Justificaria? Teria de haver uma censura? Ou o contrário: se houver
um acordo e não gostarmos dos elogios que fizerem ao Governador
Aécio Neves, porque julgamos que foi elogio demais para um
Governador que não merece, podemos também quebrar o acordo?
Poderíamos dizer que o Governador foi muito elogiado e não merece
os elogios, nem tantas coisas boas fez. Afinal, trata-se de um
neoliberal. Por que vamos votar esse acordo se o neoliberal foi tão
elogiado?

Caberia desfazer acordo pelo conteúdo dito? Não há justificativa
real. Deputado Alberto Pinto Coelho, essas duas intervenções
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realmente me preocuparam. Tem que haver um entendimento. Feito
um acordo, precisa ser cumprido. Não vamos ser censurados pelo
perigo da quebra do acordo e medir as palavras do que vamos dizer
aqui. Fico preocupado com o que foi dito agora, porque não sei se
estamos de acordo com relação a isso. Até para prosseguir essa
votação dos vetos, não sei se estamos acertados. Acho que se há
acordo, deve ser cumprido, O Deputado Durval Angelo tinha uma
discordância, mas agora a Bancada do P1 votou exatamente nos
termos do acordo que fez com a Mesa da Assembléia.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Estou em meu primeiro
mandato, e o Deputado Zé Maia também. Usarei a mesma expressão
que ele usou. O Governador representa uma instituição, mas a
Assembléia Legislativa também é uma instituição. Nesse raciocínio,
também acho que temos que ter o ponto e o contraponto de maneira
igual. Não se pode cobrar determinada situação praticando uma ação
que não seja condizente com o que aconteceu. Se ele acha que o
companheiro Durval Angelo não foi muito cortês com o Governador ou
com os advogados, temos de procurar outros meios para fazer o
contraponto na mesma condição. Jamais se pode colocar esta
instituição em jogo. Sou médico, e a nossa bancada é grande, porque
somos 15. Se algum Deputado brigar com um dos médicos que são
Deputados e todas as nossas ações legislativas forem no mesmo
sentido, porque estão atacando uma categoria, não vamos andar.
Temos que tratar essa situação com clareza.

Quero ouvir do Líder do Governo se vamos continuar mantendo os
acordos. Isso é importante para nós e principalmente para a
instituição. Se algum Deputado tem diferença em relação à idéia de
outro, temos que cobrar no campo correto. No meu modo de pensar,
não se pode penalizar de maneira equivocada.

No início do meu mandato, aconteceu essa quebra de acordo, e que
ela não se repita em outra situação. Se algum Deputado achou que
não houve posição elegante, que acione os meios convenientes para
cobrar retratação nos mesmos parãmetros em que ocorreu a provável
ilicitude ou grosseria, mas jamais com as nossas palavras. Caso
contrário, não vamos andar, e vai ser um desrespeito à instituição.

Minha maior preocupação é fortalecer o Legislativo não apenas pela
função que temos, mas também pela sua importância na democracia
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representativa. Ou nos valorizamos ou ninguém vai nos valorizar.
Então, vamos ficar como alvos a serem agredidos por todos. Temos
que ter uma postura para nos impormos pelas nossas ações e pelo
que é discutido, e fortalecendo este Poder, que, volto a repetir, é
fundamental para a manutenção da democracia representativa. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
acho que ficou claro pelas palavras do Líder do Governo, e, se não
ficou, na qualidade de Líder da Maioria, reconhecemos que um acordo
foi descumprido. Não há justificativa para o descumprimento do
acordo. A tentativa de um ou outro colega de explicar o que aconteceu
é suposição ou "achismo". O fato é que o acordç deve ser cumprido. E
é dessa forma que vai funcionar.

Talvez tenha havido apenas descuido ao se colocar em votação a
matéria - com o objetivo de se derrubar o veto - com o quórum restrito
e correndo risco. De qualquer maneira, a nossa disposição e, tenho
certeza, também a do Deputado Alberto Pinto Coelho e dos outros
Líderes da base de apoio é que um acordo só pode ser modificado se
outro melhor for feito. Do contrário, não conseguiremos estabelecer
um processo de votação em que se confie naquilo que foi acordado.
Nos acordos não se escreve nada. Apenas vale a palavra. Isso tem
que funcionar neste parlamento.

Reconhecemos que houve falha. Houve o descuido de termos, ao
tentar derrubar um veto, quórum que pudesse colocar esse objetivo
em risco. Reconhecemos que houve essa quebra, e ninguém
consegue avaliar o que houve. Foi apenas o descumprimento de um
voto. O resto é "achismo".

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Uma premissa
básica parece ser consenso neste Plenário: a de que todo acordo tem
de ser cumprido, custe o que custar. O acordo foi feito, deve ser
levado adiante. A questão do acordo não pode ser levada, como
disseram os Deputados Miguel Martini e Alberto Pinto Coelho, Líder
do Governo, como quebra. As Lideranças que assumiram esse
compromisso estavam imbuídas do espírito de se efetivar o
cumprimento do acordo. Não houve ação deliberada dos agentes do
acordo para que não funcionasse.

A exposição feita pelo Deputado Miguel Martini é oportuna. Pode ter
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havido, quando muito, erro de estratégia. Sabemos que o Plenário
tem suas nuances, seus detalhes, circunstâncias. Talvez, justamente
porque estávamos acordados, tenha havido certo relaxamento com
relação às regras inerentes ao Plenário. No entanto, isso serve de
alerta para que ambas as partes, Governo e Oposição, fiquem mais
atentas. Com certeza os acordos desta Casa são feitos para serem
cumpridos. Essa é a tradição. Pedimos a V. Exa., à Bancada do PT, à
Oposição que relevem esse episódio, levando em consideração os
aspectos de circunstância. Talvez um certo acomodamento tenha
levado a um desfecho que ninguém desejava. Nunca, jamais, a uma
quebra de acordo, porque em momento algum essa foi a vontade da
Liderança do Governo. Estamos com ele, colaborando no esforço de
votação, de trabalho legislativo e de cumprimento daquilo que é
acordado.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Chico Simões, este é
também meu primeiro mandato. Em nenhum momento disse que
concordo com a quebra de acordo. Trata-se de uma regra. Não sei se
posso revelar aqui, mas votei na forma em que foi feito o acordo. A
regra de se manter o acordo não pode ser quebrada nesta Casa.
Estarei sempre acompanhando a Liderança do Governo nessas
questões. O acordo deve ser cumprido. A única coisa que disse aqui é
que temos de manter, até para que se efetivem os acordos feitos, o
mais alto nível na discussão.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Observamos, pela
seriedade dos parlamentares desta Casa, que, em nenhum momento,
ocorreu falta de palavra dos parlamentares. Em instante algum,
ocorreu quebra de acordo por parte do Governo. Pergunto ao Sr.
Deputado e também ao Deputado Durval Angelo: em que momento o
Governador ligou para algum Deputado, solicitando a quebra do
acordo? Em que momento o Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do
Governo, solicitou aos seus pares que não referendassem o acordo?
Logicamente, o Deputado Durval Angelo externou palavras
indelicadas, infelizes e inoportunas, e isso, provavelmente, provocou
reação de insatisfação que motivou posicionamento contrário ao que
foi firmado.

Será que todos os Deputados do PT aqui se encontravam e votaram
de forma acertada? O voto é secreto. Será que algum Deputado do
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PT não ficou insatisfeito com as ásperas palavras do Deputado
Durval Angelo e se retirou do Plenário? Isso pode ter ocorrido, porque
sabemos que a Bancada do PT faz uma oposição com muita altivez e
sabedoria, pautando-se pelo elevado nível dos embates. E, naquele
momento, o Deputado Durval Angelo, com todo o respeito a esse
nobre parlamentar, não dignificou a Oposição desta Casa, proferindo
palavras não muito suaves. Não é, Deputado Durval Angelo? Isso
pode ter promovido alguma insatisfação também nessa Oposição que
tanto brilha aqui no Estado de Minas Gerais e que tem feito um
trabalho maravilhoso a serviço desse Estado.

O Deputado Chico Simões (em apar te)* - O Deputado Dinis Pinheiro
é o Líder do PL. Acho que mais ofensivo, se é que o foram as
palavras do Deputado Durval Angelo, é um Líder, um Deputado dizer
que um Governador deve ligar para se saber em quem votar. Aí, não.
Aí é realmente desrespeitar esta Casa. E fazer com que ela não
exista. Isso desrespeitou todos nós e foi pior que qualquer palavrão.
Precisarmos de uma linha direta com o Governador para sabermos o
que temos que fazer aqui é brincadeira. E não discutir as coisas com a
seriedade que elas merecem.

Segundo, cada partido tem um Líder, e o Líder tem liderados. Ou o
Líder fala pela bancada ou tem que se desligar do cargo. Tem que
sair. Como vou fazer um acordo quando estou discutindo com os
Líderes, sem saber se esses Líderes falam ou não pela bancada? Ai,
não, Deputado Dinis Pinheiro. Com todo o meu respeito, V. Exa. é um
Deputado muito atuante, com experiência muito grande, mas, a meu
ver, com essa linha de raciocínio com a qual conduziu sua fala,
dificilmente esta Casa cumprirá de maneira correta seu papel. Acordo
é acordo, Líder é Líder. Governador fica no palácio. Ficamos aqui
discutindo nossas ações e o nosso Poder.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado, estamos vendo a
reação de sua bancada com relação a essa votação. Foi um voto a
menos que o necessário. Poderia ter sido algum escorregão, alguém
que intencionalmente quisesse derrubar. Talvez, precisasse haver
muito mais votos contrários ao acordo. Agora, pergunto: a quem
interessaria quebrar esse acordo com relação a esse projeto, que nem
tão polêmico era? Houve realmente um fato, uma realidade, e algo
não saiu como se esperava. Mas quem saiu ganhando com isso? Ou
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a quem interessava descumprir, entre aspas, esse acordo?
Precisamos refletir melhor sobre isso, e, na minha opinião, apenas
faltou empenho de alguma bancada ou esclarecimento, etc., mas não
houve intenção de quebrar nenhum acordo.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Estou sendo o pomo da
discórdia, o que não era minha intenção. O que disse, reafirmo.
Critiquei o projeto original da Mesa, que pedia a delegação de poderes
para estabelecer um plano de cargos e salários.

O Colégio de Líderes sabe que o próprio Presidente reconheceu que
o projeto não tinha sustentação constitucional, ou não retiraria o
projeto. Eu disse, inclusive, que acreditava que o Presidente houvesse
sido induzido ao erro.

O projeto era tão absurdo, Deputado Dinis Pinheiro, Líder do PL,
que merecia mesmo aquelas palavras. Era um absurdo mesmo. Não
há como se ter delegação de poder cassando o poder do Plenário.

Imagine se o Tribunal de Justiça ou o Ministério Público ou o
Tribunal de Contas, que é tão querido nesta Casa e que aqui tem
tanto apoio, tivessem solicitado a mesma delegação para tratar da sua
estrutura de servidores. Isso fere a Constituição, isso é competência
do Plenário, nossa, do Poder. Acho mesmo que fazer um projeto
daqueles em uma Casa de Leis, em uma Casa em que temos tantos
bons técnicos, como é o caso da Assembléia Legislativa, é uma
afronta aos nossos bons profissionais daqui, que não participaram da
sua elaboração. Quando falei isso, Deputado Zé Maia, disse que
"pareciam". Fiz uma analogia desrespeitosa, sim, porque aquele
projeto tinha um lado mesquinho que envolve disputas de servidores,
dentro desta Casa, de pessoas que não têm uma visão de grandeza.
Fiz relação com a questão do Governador Aécio Neves, Deputado
Dinis Pinheiro, porque este pediu delegação de poderes. A Bancada
do PT representou no Ministério Público ou, pelo menos, apresentou
ao Ministério Público toda uma argumentação que demonstra que
mais de 70%, 80% daquelas matérias de leis delegadas estão ferindo
a Constituição. O que dizia era que Aécio estava sendo autoritário,
governando sozinho. Hoje, talvez, alguns não me dêem razão, mas,
daqui a um ano, quem sabe? O tempo é o senhor da razão. Talvez,
daqui a um ano, muitos dirão que eu tinha razão, que erraram, que se
equivocaram. Acredito que não são as palavras, pois estas sempre
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são, Deputado Dinis Pinheiro, duras, sim, mas sinceras, pois elas
saem do coração. Falo o que sinto. Dentro do possível, procuro
fundamentar o que falo nos textos da Constituição Federal, da
Constituição Estadual e do Regimento Interno. Acho que hoje ter
essas qualidades como parlamentar é uma arma, um instrumento
forte, é ter poder dentro do parlamento. Por isso, gostaria de
esclarecer que, do meu ponto de vista, não estou ofendendo uma
pessoa, estou fazendo uma crítica à estrutura, a representantes do
sistema, mas nunca a pessoas. Quem ouviu o meu discurso, à tarde,
percebeu muito bem quando falei sobre a questão da tortura. Acho
que no dia em que perdermos a capacidade de nos indignar diante de
fatos que mereçam nossa indignação, deixaremos de ser homens, e
passaremos a ser espectros de homens.

Essa questão está superada, Deputado Líder do Governo. Tenho
até outra interpretação para a derrubada desse veto. Já que o
Deputado Dinis Pinheiro fez suposições, também farei uma. Será que
realmente alguns liderados não queriam testar o próprio Líder do
Governo, naquela votação? Será que, mais do que resistência a esse
parlamentar, não poderia ser uma provável, frágil - o Líder do Governo
é um homem sério e com uma base sólida aqui, um homem que tem
representatividade e presença - ( ... ) Será que os votos, de alguma
forma, não foram para tentar levar - o que não conseguirão - o Líder
do Governo ao descrédito? Será que não era esse o objetivo? Esta é
uma outra suposição que deixo aqui, Deputado Rogério Correia,
Deputado Dinis Pinheiro. Nas próximas intervenções, talvez fosse
bom também incluir essa suposição.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Parece que o Deputado
Chico Simões não teve a serenidade necessária para fazer o
raciocínio correto e adequado diante das minhas ponderações.
Quando reportei-me ao Sr. Governador de Minas Gerais, quando citei
a ilustre pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, quis simbolizar
que não houve por parte do Governo nenhuma quebra de acordo,
nenhuma falta de palavra.

Foi o que quis deixar claro para as Sras. Deputadas e Srs.
Deputados. Agora, demonstrando a independência deste parlamento,
a seriedade desta Casa, os valorosos atributos destes Deputados,
podemos pressentir que algum Deputado, por ter personalidade forte,
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por ser independente - todos são -, naquele instante, talvez mesmo
contrariando a vontade do Governo, achou por bem votar contra o
acordo. Mas continuo insistindo muito mais na tese de descuido ou de
falta de vontade de algum parlamentar do PT. Registro e mais uma
vez reitero aqui, para toda Minas Gerais, que nunca houve quebra de
acordo nesses oito anos em que aqui me encontro. Os parlamentares
são sérios, corretos, honestos e, quando se faz um acordo, pode-se
descansar, dormir. Podemos observar que o Deputado Rêmolo Aloise
está sempre sonolento, porque se encontra aqui há quase 20 anos e é
testemunha de que nunca ocorreu uma quebra de acordo nesta Casa.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte)* - Espero que ninguém
durma, Deputado Dinis Pinheiro, e que possamos cumprir todos os
acordos que fizermos daqui para frente. Acredito na sinceridade dos
líderes governistas. O Deputado Rogério explicou muito bem, a
situação foi muito bem esclarecida e diria até que foi uma sessão de
retratação e de reencontro. A palavra é para ser cumprida, como foi
muito bem dito aqui. Depois desse longo e necessário debate,
gostaria que passássemos à votação e que todos os acordos fossem
cumpridos.

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Justamente
nessa linha, quero dizer que a questão já foi demasiadamente
discutida, e as lideranças do Governo já se manifestaram sobre a
questão do cumprimento da palavra. Esse tipo de colocação, como a
do Deputado Durval Angelo, querendo envolver o Líder do Governo
numa possível rebelião súbita de setores da base do Governo,
tentando desestabilizar o seu Líder, não tem cabimento. Seria o
mesmo raciocínio - e passaríamos toda a noite discutindo - de
suposições, de dizer, por exemplo, que porque o voto era secreto,
alguns setores do PT, descontentes com o Deputado Durval Angelo,
resolveram também "roer a corda", para justamente gerar essa
confusão que estamos vivendo aqui. E, se ficarmos discutindo de
suposição em suposição, não haverá fim. As questões já foram
apresentadas de maneira muito clara, as lideranças do Governo já se
posicionaram, e V. Exa., com toda a razão, levantou a questão. Acho
que chegamos a um bom entendimento, devemos aproveitar esse
momento e construir novas fases para votações no parlamento. Muito
obrigado.
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O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Antônio Carlos

Andrada. Minha intenção foi exatamente a mesma dita pelos
Deputados Antônio Carlos Andrada e Roberto Carvalho.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Não poderia deixar de
registrar a palavra do PFL, V. Exa. está coberto de razão: a palavra
empenhada tem que ser levada até o final. Acho que o voto secreto
não retira a responsabilidade de quem assumiu um compromisso e
não cumpriu. V. Exa. está sendo até muito brando com o que
aconteceu. Sou conhecedor profundo do Regimento, das
Constituições Federal e Estadual, e não nego que sou até um aluno
perto do meu professor, Rogério Correia, mas sinto-me feliz por saber
que estou aprendendo a cada dia que passa com um homem que é
respeitado no nosso Estado de Minas e, por que não, além das
fronteiras de Minas Gerais. Por isso, este humilde aluno faz um pedido
ao seu nobre professor: vamos votar, pelo amor de Deus. Muito
obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Alberto
Bejani. Já partiria para isso, mas não poderia deixar de escutar V.
Exa. Como poderia deixar de escutar um aluno tão brilhante quanto V.
Exa.? Seria uma descortesia.

Sr. Presidente, não poderíamos continuar encaminhando os
trabalhos, como se nada disso tivesse acontecido.

Para que possamos passar à votação, gostaria de terminar dê onde
comecei, já que é interesse global que a pauta seja vencida e que
outros problemas de Minas Gerais possam ser debatidos. Os vetos
têm certa importância, mas talvez não sejam as questões mais
importantes que estão sendo discutidas no Estado. Muitas outras virão
à tona, e os vetos não podem obstruir o processo de discussão no
parlamento. O acordo foi feito; espero que daqui para frente não
tenhamos esse tipo de problema. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência submeterá a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os
arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão 'não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
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registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
procedimentos. Os Deputados deverão tomar seus lugares. Ao toque
da campainha e no prazo máximo de 20 segundos deverão pressionar
a tecla "F4", digitar sua senha e, em seguida, registrar o voto "sim",
"não" ou "em branco", observando no visor do próprio posto de
votação se o voto foi computado. Esclarece ainda que cada posto
registra somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo e,
para tanto, solicita aos Deputados que tomem seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor
Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Ohnto Godinho - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sidinho do Ferrotaco - Wehton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 55 Deputados. Votaram "não" 5
Deputados, totalizando 60 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.461. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.465, que autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Sete Lagoas, com sede nesse
município, o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação
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do veto, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
apenas esclarecer essa posição. E quero, neste instante, fazer uma
menção ao trabalho do nosso Líder Alberto Pinto Coelho, que tem
procurado solucionar os problemas e encontrar o caminho, até mesmo
para a valorização dos Deputados.

Todos sentimos quando isso acontece com um projeto a que damos
entrada na Casa e a que dedicamos nosso tempo. Há gasto de
energia e de dinheiro, e, portanto, o veto do Governo nos deixa em
posição fragilizada.

Obviamente, cada Governo que entra tem sua posição, e
respeitamos a desse que ai está. Já foram aprovados projetos da
mesma natureza, doando terreno para instituição de direito privado,
como é o caso da APAF, mas esse Governo entende que isso é
proibido pela Constituição Federal. Embora outros projetos
semelhantes tenham sido aprovados, aceitamos essa posição.

A APAF de Sete Lagoas não terá prejuízos, porque o Governo já se
comprometeu - e gostaria de deixar o fato registrado nos anais da
Casa - a fazer um comodato de uso real, que dará direitos plenos de
uso do terreno à APAE, uma instituição séria que faz um trabalho
importante para as pessoas portadoras de necessidades especiais.

Sendo assim, essa é a nossa posição, respeitando a orientação do
nosso Líder Alberto Pinto Coelho.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Doutor Ronaldo.

O Deputado Doutor Ronaldo - Como sou de Sete Lagoas, procurei
analisar esse aspecto, uma vez que a APAE faz um trabalho
magnífico na cidade. Mesmo sendo entidade de direito privado, faz
muito pelo pequeno e pelo pobre, cedendo para a comunidade parte
desse direito.

Como sabemos que o imóvel será cedido em comodato, irei seguir o
Líder do Governo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, nossa Bancada irá
seguir o relatório da Comissão, que votou pela rejeição do veto, O
Governo deveria ter sancionado a lei. Sabemos o que é comodato e
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também conhecemos a lei de autoria do Deputado Paulo Piau, que
é correta. A APAE apresenta todas as condições, além do que as
creches, sendo de utilidade pública, não podem ter seus bens
penhorados, pois não visam ao lucro. Aliás, não conheço APAE que
vise ao lucro e perguntaria à assessoria do Governador se essa é
diferente.

Na realidade, o Governo vetou o projeto para poder conceder o
comodato e o terreno. Isso é injustificável. O parecer da Comissão
está correto, e o Governo errou ao vetar o projeto. A entidade é de
utilidade pública e não visa ao lucro e, por isso, o Deputado Paulo
Piau fez o projeto, que obteve parecer de constitucionalidade em
todas as comissões e foi aprovado pela Casa.

O Governador vetou o projeto para que pudesse conceder o favor,
não respeitando o Legislativo nem a correção do projeto do Deputado
Paulo Piau. Não tem nada a ver com isso a questão de penhorar
bens, pois só se penhoram bens de uma entidade que não tem fins
filantrópicos. O fato de ter funcionários regidos pela CLT não diz nada,
pois todas as nossas creches os têm, e nem por isso são entidades
privadas que visam ao lucro.

Portanto, gostaríamos de concitar o Líder do Governo a mudar sua
posição, a respeitar esta Casa e a APAE e a derrubar o veto.
Gostaríamos, além disso, que o Deputado Paulo Piau revisse sua
posição.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva* - Estamos numa situação
eminentemente regimental e constitucional. A preocupação levantada
pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, por meio do Deputado Paulo
Piau, é legal no caso desse projeto, que está para ser rejeitado ou
mantido.

Sabemos ser inconstitucional a doação para entidades privadas.
Temos muitos projetos dessa natureza, que já foram aprovados por
esta Casa, com doações para a Prefeitura Municipal. A partir da
autorização da lei orgânica do município, pode-se, posteriormente,
doá-los às APAEs ou entidades privadas. Não podemos, dessa forma,
cometer um erro, que pode acabar na intervenção do Ministério
Público. Além do mais, o Governo tem um compromisso de cessão,
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sem nenhum prejuízo, para a APAE de Sete Lagoas. A preocupação
do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do Deputado
Paulo Piau é a de revestir a formalidade pelo seu ato perfeito e
acabado, para que efetivamente não haja prejuízos legais.

Queremos dar à APAE o revestimento legal, processual e
constitucional dessa matéria, que disciplina doações para entidades
privadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Registro, como o Deputado Roberto
Carvalho, a importância do trabalho das APAEs em todo o Estado. A
Assembléia tem a oportunidade de reafirmar um trabalho reconhecido
por toda a sociedade mineira. Perguntaria se há um mineiro que
desconheça a atuação da entidade em seu município. A Assembléia
impedirá, por meio da manutenção do veto, o fortalecimento do
trabalho da APAE. E o Governador poderá fazê-lo por meio desta
Casa.

Não há motivos para mantermos esse veto. Trata-se de uma causa
social, com a participação de uma pessoa de destaque, a Dra. Heloísa
Azeredo, que acompanha o trabalho em Minas. Seria um ato de
injustiça da instituição Assembléia para com a instituição APAE, que
merece do Estado muito mais do que um terreno, mas apoio e
recursos, pelo trabalho de anônimos que conhecem a dimensão social
do atendimento a crianças e pessoas portadoras de necessidades
especiais. Parabenizo o Deputado Paulo Piau, que contará, na
votação, com o apoio da Bancada do PT.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não
há o que discutir sobre a APAE. E uma unanimidade. Acompanhamos
seu trabalho em Divinópolis e em outras cidades mineiras. Com
certeza, é uma da instituições que mais dignificam a atividade de
filantropia, de assistência a crianças, às pessoas especiais, de forma
extremamente humanitária, de maneira exemplar. Todo esforço feito
para somar com a APAE será em benefício do Estado. Ao discutir
esse assunto, corre-se um sério risco de querer jogá-lo para a platéia.
Não há o que discutir, porque, como já disse, é uma unanimidade.
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Gostaria que aqueles que querem atribuir ao Governo do Estado

ou a quem for votar pela manutenção desse veto uma atitude contra a
APAE que reflitam mais um pouco, que pensem com a seriedade do
mandato, com a seriedade de quem nos colocou aqui. Estes querem
da nossa parte atitudes. Que cada um reflita e diga, em primeiro lugar,
para si mesmo e para sua consciência o seguinte: você quer entregar
à APAE de Sete Lagoas um documento com o vicio da
inconstitucionalidade? Ela é uma instituição erguida dentro da boa fé,
da seriedade, da dignidade. Que possa empenhar seus esforços em
prol da comunidade, que ajuda a mantê-la. Não pode ser
surpreendida, de uma hora para outra, com a informação de que
aquele patrimônio não lhe pertence. Nós, aqui, ficamos a jogar para a
platéia, dizendo: "Vamos aprovar, vamos derrubar o veto, vamos dizer
à APAE que somos bonzinhos e que o Governador é ruim". Ora, é
preciso que tenhamos respeito à Constituição mineira, à Constituição
brasileira, enfim, ao povo mineiro. Que façamos a discussão com
coerência, com clareza, sem querer torcer os fatos. A
inconstitucionalidade está visível. O autor do projeto, com muita
dignidade, acolhe esse posicionamento de natureza jurídica sem
paixões. Com certeza, vamos dar uma grande contribuição à APAE
fazendo com que se celebre o comodato ou, como foi com muita
propriedade aqui sugerido, se faça doação ao município. Este, desde
que sua lei orgânica permita, que faça a doação à APAE. Aí, sim,
estaremos contribuindo com a APAE. Caso contrário, a pretexto de se
fazer aqui o exercício da dialética, não estaremos colaborando. No
meu entendimento, é preciso fazer uma leitura isenta, à luz da
Constituição mineira, à luz da Constituição brasileira. Somos
uníssonos em querer que a APAE tenha, com legitimidade e com
legalidade, aquilo que lhe será útil.

Com muita tranqüilidade, votaremos pela manutenção do veto, num
gesto de respeito à APAE, para que, num segundo momento, o
Deputado possa fazer uma sugestão ao Governo de doação ao
município. E o Prefeito, caso a lei permita, que faça a doação ou o
comodato, como salientou o Deputado Paulo Piau.

Essa é a nossa posição. Quero reiterar o meu respeito aos
companheiros que aqui estão, pois temos a mesma posição sobre
essa matéria. A APAE é consenso. Vamos ter também consenso
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sobre a Constituição mineira. Poderemos fazer uma emenda à
Constituição mineira, dizendo que agora poderemos doar imóveis do
Estado à iniciativa privada. Fundações e instituições de direito privado
equivalem à iniciativa privada. Se assim pensarem aqueles que estão
defendendo a doação à iniciativa privada, que proponham uma
emenda à Constituição. Estaremos, assim, sendo objetivos neste
debate.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Acho que as palavras do Deputado
Domingos Sávio destoaram do debate que está havendo. Ninguém
aqui está fazendo encenação para a platéia, nem exercendo a
oposição pela oposição. Pode ser que, em determinados momentos,
assim o façamos.

Não é o fato de doar para o município que elimina o problema da
constitucionalidade, não é o caso de que o município possa fazer o
que quiser com o imóvel. Doamos para os municípios sempre com
cláusulas restritivas. Não temos um projeto de doação a um ente
público em que não existam cláusulas. Mesmo porque, no projeto tem-
se que estabelecer a finalidade. Então, necessariamente, teríamos
que estabelecer, no projeto, que seria uma cessão para a APAE, o
que não resolveria o problema da constitucional idade. Há uma outra
questão que é procedimento desta Casa: só doamos com prazo.

Então, por coerência com os nossos argumentos, ninguém aqui
disse que é contra a APAE. Tivemos intervenções de Deputados da
Bancada do PT destacando o trabalho da APAE, mas em hipótese
nenhuma falando que outros Deputados pensam o contrário. O projeto
é de autoria do Deputado Paulo Piau, da Bancada do Governo, não é
da Oposição.

Quando éramos Governo, aprovamos uma doação para a APAE e o
Governador Itamar Franco sancionou-a.

Temos cerca de 20 ex-Prefeitos no Plenário. Pergunto se, enquanto
eram Prefeitos em seus municípios, já não doaram ou fizeram
convênios com as APAEs locais. O Deputado Domingos Sávio já foi
Prefeito. Acredito, embora não tenha conhecimento disso, que exista
uma APAE progressista no município e, provavelmente, tenham feito
doações. A norma constitucional não é só para a questão do Estado.
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Não podemos ter uma norma exclusiva para o ente federado
estadual.

Portanto, ninguém está fazendo jogo para a platéia. Queremos
chegar à verdade. Entendemos que, quando o Governador diz - e já
votamos essa matéria e o Governador sancionou-a - que o Poder
Legislativo não faz, perde sua prerrogativa, deixa que faço, não é
possível! Temos que resgatar a prerrogativa do Legislativo. Já que se
vai fazer sem problema e sem dificuldade, podemos fazê-lo aqui.
Estamos negociando com a Prefeitura de Mutum a doação de um
terreno para a construção da sede da APAE. Não é porque as
Constituições Federal e Estadual o estabelecem que a Lei Orgânica
irá resolver isso.

Lembro que 20% das terras agriculturáveis foram cedidas em
comodato para empresas reflorestadoras e não voltaram para o
Estado. Isso é muito mais grave, é ação que deveria indignar muito
mais, que exigiria um posicionamento do governo passado, deste e de
outros governos, muito mais do que diante da doação de um lote para
a APAE. A MANNESMANN é proprietária de extensos latifúndios
improdutivos. Alguns continuam com eucaliptos, mas improdutivos,
porque não estão sendo explorados. A PLANTAR, a ACESITA, a
AÇOMINAS e tantas outras no vale do Jequitinhonha, no Norte de
Minas, detêm 20% das terras agriculturáveis do Estado. O Governo
deveria se preocupar mais com essas terras agriculturáveis, porque
resolveria o problema da reforma agrária neste Estado, do que com
um lote para a APAE.

Não estou representando para a platéia. Estou apoiando e
defendendo um projeto de Deputado da base do Governo. Estou
dizendo para sermos coerentes com a votação que tivemos na
legislatura passada, com a prática dos Prefeitos que, enquanto
estiveram nos seus municípios, fizeram doações para a APAE. E
preferível recuperar 20% das terras agriculturáveis do Estado do que
brigarmos por um lote de doação para a APAL

Portanto, se o Poder Executivo pode fazer, podemos ainda mais.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia* - Cumprimento o Deputado Paulo Piau pela

iniciativa. Ninguém é contra a APAE. A única questão que deve ser
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discutida é que o Governador do Estado poderá responder por
improbidade administrativa. Se a Constituição Federal, a Constituição
Estadual ou alguma lei ordinária proíbe o Estado de fazer doação nos
termos em que essa foi proposta e o Governador sanciona a lei,
poderá responder por improbidade administrativa.

Evidentemente, a lei orgânica de um município permite que se faça
doação a essa entidade. Assim, o Prefeito estará legalmente
respaldado para isso. Já foi dito que não haverá prejuízo para a
APAE, porque, se houvesse, talvez isso até justificasse passarmos
por cima da lei, apesar de isso não ser bom.

Portanto, é bom reconhecermos que o Governo não pode sancionar
uma matéria que contraria a Constituição do Estado. E obrigação de
todo Governo cumprir a lei. Por isso, o Governador, certamente
auxiliado por sua assessoria e encontrando impedimento legal, não
pôde sancionar essa lei, sob pena de incorrer até em improbidade
administrativa.

O veto se justifica. Gostaria muito, Deputado Paulo Piau, até porque
a causa é justa e pelo carinho e respeito que temos por V. Exa., que a
APAE pudesse receber esses terrenos. De qualquer forma, não
haverá prejuízo algum.

Embora seja advogado, nunca militei no direito público. Então, não
sei se há, na Constituição Federal, na Constituição do Estado ou em
lei ordinária, algum impedimento, mas certamente deve haver. Caso
contrário, a orientação do Governo seria diferente, e, por certo, eu
estaria acompanhando V. Exa. neste caso. Mas o Governo tem
obrigação de cumprir a lei, sob pena de ter que responder por isso.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Concordamos com os princípios
defendidos pelos Deputados que asseguraram que há vício de
iniciativa, incluindo o Deputado Domingos Sávio, porque, na verdade,
existe.

Aqui ninguém está discutindo o mérito da questão. Estamos todos
para elevar e aplaudir o Deputado Paulo Piau. Mas somos
legisladores. Nossa missão fundamental, definida na Constituição, é a
de legislar, e a Constituição Federal é clara quando diz respeito a
patrimônio público: a iniciativa compete ao Poder Executivo.
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Também fui Prefeito e remeti projetos à Câmara doando imóveis a

instituições que os mereciam e deles precisavam. Naqueles casos,
não havia o vicio da iniciativa. Nenhuma lei orgânica pode contrariar a
Constituição Federal; nenhuma Constituição Estadual pode contrariar
a lei máxima do País, que é a Constituição Federal. A nossa lei
máxima é clara quando diz que compete ao Poder Executivo a
iniciativa de leis que dizem respeito à alienação de patrimônio público,
e doação é uma forma de alienação. Aliás, quando diz respeito a uso
do patrimônio público pela iniciativa privada, a melhor forma é o direito
real de uso, e não a doação, já que aquele é até mais simplificado.

Esta Casa não pode, por meio de nenhum de seus Deputados,
adotar a prática, a meu ver, censurável do projeto autorizativo, até
porque tem recebido da Comissão de Justiça parecer pela
inconstitucionalidade. O parecer para esse projeto - acabamos de
apreciá-lo - foi pela antijuridicidade, apesar de ter sido derrubado em
Plenário. Tecnicamente foi manifestada sua antijuridicidade.

Então, fez bem o Governador do Estado ao vetá-lo com base na
Constituição Federal, e nós não podemos entrar no mérito da questão,
a não ser pelo prazer do debate, mas o vicio da iniciativa existe.

E preciso acrescentar, ainda, a decisão do Supremo Tribunal
Federal de que a sanção não supre o vício da iniciativa, e, se não
supre, andou bem, novamente, o Deputado Domingos Sávio, quando
disse que a APAE de Sete Lagoas, nesse caso, poderia, se recebesse
a escritura de doação desse imóvel, tê-la anulada, depois, por uma
ação popular, porque estaria sendo infringido o direito do Governo de
iniciativa do projeto. Não temos a menor condição jurídica de derrubar
um veto dessa natureza, porque está fundamentado na Constituição
Federal.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Não vou repetir o que a APAE significa
para nós, porque isso já foi muito bem dito. Quero simplesmente dizer
por que vamos votar contra o veto. Esse projeto passou pela Casa,
passou pelas comissões, lhe foram dadas as condições de ser votado
e foi aprovado, se não por todos, pela maioria. Não somos juizes. Juiz
é que interpreta a lei de maneira cega. Somos legisladores, até para
poder avançar em algumas leis que, talvez, um juiz teria de acatar na
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sua plenitude. Quando o legislador fala que não se pode doar para
entidade particular, é de assustar pensar que a APAE tem essa
característica. Seguramente não. Pode ser que, do ponto de vista de
montagem, na sua formação, seja algo jurídico, de interesse público,
mas, para mim, desempenha papel público, o que muito Poder não
faz. Então, se for doado, com a lei sancionada, e derrubarmos o veto,
enquanto a lei não for questionada - desculpem-me se estiver falando
bobagem, pois não sou advogado - na sua inconstitucionalidade, ela
está valendo.

Duvido que alguém deste Plenário, que algum Promotor, que algum
cidadão vá alegar a inconstitucionalidade de uma lei tão importante
quanto essa. Então, por respeito a esta Casa, por respeito às pessoas
que nos assessoram, por respeito à APAE, também por respeito a
este Poder, temos de derrubar o veto e garantir à instituição a doação
do imóvel. Parabéns ao Deputado Paulo Piau. Vamos derrubar o veto
e usar da nossa prerrogativa como representantes da sociedade,
doando algo que pertence a todos para uma entidade tão importante
quanto a APAE.

O Sr. Presidente - A Presidência submeterá a matéria a votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os anis. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Bittar -
José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
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Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sidinho do
Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 24
Deputados, totalizando 55 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.465. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto total à Proposição de Lei n°
15.466, que cria o Programa Estadual de Incentivo à Produção de
Leite - Pró-Leite. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto ao
inciso 1 e ao parágrafo único do art. 5 0 e ao art. 60 , e pela manutenção
do veto ao art. 7 0. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse
projeto não é apenas de nossa autoria, da CPI do Leite, da qual
participaram os Deputados Luiz Fernando, Toninho Andrade e outros.
Chegamos à conclusão de que não adianta o Governo ou a sociedade
querer a sobrevivência do pequeno produtor do leite se não os
organizarmos. Encontra-se presente a Deputada Ana Maria que
sempre está nas empreitadas da produção do leite. Essa CPI chegou
a uma séria conclusão sobre o preço do leite. Então, surgiu a iniciativa
de que o Governo deve exercer o seu papel fortalecendo as suas
associações e, de maneira especial, as cooperativas que congregam
esses pequenos produtores de leite. Esse é um incentivo.

A alegação do Governo para opor o seu veto a esse projeto é que
não pode mais uma vez restringir os recursos da receita do Estado em
detrimento das obrigações que o Governo tem. Deputado Alberto
Pinto Coelho novamente fez essa articulação junto à Secretaria da
Agricultura e o Governo já tem nova proposição para inserir o
pequeno produtor nos mecanismos do FUNDESE, que hoje abriga os
pequenos empresários do Estado, até mesmo financiando parte de
suas atividades.

Não podemos perder o foco central do processo, que é incentivar os
pequenos produtores que estão associados ou cooperativados. Não
basta colocar recursos à sua disposição se esses produtores não
formarem uma organização. Quero deixar também registrado que
existe esse compromisso do Governo Aécio Neves com os pequenos
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produtores.

A discussão com relação ao veto passado é aquela história: "Dura
lex, sed lex". Existe até uma expressão: "Aos amigos, tudo; aos
inimigos, os rigores da lei". Não podemos nunca advogar a ausência
da lei. Respeito muito o Deputado Bonifácio Mourão, que tem todo o
respeito desta Casa, mas, se fizermos uma avaliação do Congresso
Nacional, das Câmaras dos Vereadores e mesmo deste parlamento,
vamos ver que, no País, muita coisa se resolve por meio dos vícios de
inconstitucionalidade. Portanto, é possível doar. Nesta Casa, muitos
projetos passaram com vício. Evidentemente, com aquiescência do
Governador.

Foi dito aqui que a APAE já recebeu o terreno do Estado. Isso é
verdade. Duvidamos que alguém possa fazer qualquer movimento
contra o trabalho brilhante que as APAE's realizam. Por essas razões,
derrubamos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da
Casa, porque entendemos que a causa era nobre e justa.

Se isso acontecesse seria, sem dúvida, pelo trabalho da APAE, uma
condição "ad eternum". E o preciosismo da lei, e temos de respeitá-la,
evidentemente, jamais advogando ultrapassá-la. Acredito e tenho
certeza de que o Governo vai beneficiar a APAF de Sete Lagoas,
ouvir o posicionamento da Prefeitura ou mesmo o de direito de uso
real. Quem sabe, estaremos beneficiando a APAE de maneira
incontestável.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Gostaria de, inicialmente,
ressaltar a importância do trabalho feito nesta Casa com a CPI do
Leite, cujo relator foi o Deputado Luiz Fernando Faria, meu
companheiro de partido e de bancada.

A questão, objeto do veto a ser apreciado, diz respeito a um
dispositivo que foi colocado buscando-se criar caminhos para o
pequeno produtor de leite, por meio do BDMG. Todavia, o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais é regido pelas regras
estabelecidas pelo Banco Central. Portanto, temos impedimento de
ordem legal para dar solução ao pequeno produtor por intermédio do
BDMG, razão pela qual o Governo se viu circunstanciado a fazer o
veto e pedir sua manutenção. Mas, ao mesmo tempo em que assim
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deve proceder, busca caminho por meio do FUNDESE, como uma
solução capaz de atender aos dispositivos da CPI do Leite. O Governo
quer, solidariamente, por meio de um trabalho conjunto do Legislativo
com a Secretaria de Agricultura, buscar solução para o pequeno
produtor de leite. Assim o faremos. A orientação é para mantermos o
veto parcial e buscarmos uma solução.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Compreendemos - apesar de estar
claro, como disse o Líder do Governo, em vista desse entendimento
que traz a motivação do veto - que, em defesa do princípio da
legalidade, não é sensato uma Casa de leis tentar optar pelo caminho
da ilegalidade, partindo do pressuposto de que alguém deixe de
contestar pelas vias do Judiciário. Buscar esse atalho seria
desmoralizar esta Casa. Creio que, embora exista essa dificuldade de
natureza legal, não podemos nos acomodar. Vem, então, o alento
trazido pelo companheiro Paulo Piau de ter recebido a sinalização do
Governador Aécio Neves, dizendo estar atento a essa causa que não
pode ser tratada como se fosse dos produtores rurais.

Sou um produtor rural, médico-veterinário, e tenho, ao longo de
algumas décadas de trabalho nessa atividade, consciência absoluta
de que essa causa tem de ser vista como da humanidade. Se
queremos alimentos na mesa do pobre, que o 'Fome Zero" seja um
programa permanente para a humanidade, precisamos produzir
alimentos de forma digna, respeitosa para que quem vive na fazenda
com sacrifício possa também garantir seu sustento.

Os produtores de leite neste País estão à beira da miséria. Ao final
do mês têm despesa a pagar maior do que o que recebem das
cooperativas ou das empresas que lhes compram produtos. Isso não
é mero discurso, mas algo que está sendo constatado no dia-a-dia,
sendo o pequeno produtor expulso de sua propriedade por causa da
falência imposta pelo sistema, engrossando as fileiras de
desempregados nas periferias das grandes cidades da nossa Minas
Gerais.

Portanto, Sr Presidente, acreditamos que, a exemplo do alerta que
tem sido feito pelos companheiros Deputados da CPI do Leite (e a
Deputada Ana Maria lembrava o que temos visto hoje de falência de
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produtores rurais e cooperativas), o assunto deve ser observado
pelo Governo com atenção. Acredito que isso possa ser feito com um
mecanismo de ação de Governo, que talvez até dispense legislação
própria. Uma ação do BDMG, que busque fontes de financiamento
nacionais e internacionais e que possa, em parceria com o sistema de
cooperativa de créditos, fazer chegar financiamentos mais adequados
aos produtores. E preciso uma ação concreta do Governo que
possibilite, de fato, que a merenda escolar tenha o leite de forma
plena e farta.

Que o Governo Lula nos ajude a fazer que chegue leite. Sem querer
que esse momento vá solucionar todos os problemas da fome e do
produtor de leite, temos que lembrar que já houve programas neste
País em que o leite era distribuído pelo Governo, chegando àqueles
que dele precisavam, possibilitando uma condição mais digna para
aqueles que produziam esse alimento.

Portanto, Sr. Presidente, quero registrar nossa convicção de que
essa batalha não termina neste momento. A luta dos Deputados que
dirigiram com muita competência a CPI do Leite deve ter
prosseguimento. Todos nós devemos levar ao Governo Aécio Neves
esse sentimento, embora já estejamos propensos a votar "sim",
mantendo o veto, por entender que temos, nesta Casa, que primar
pela legalidade. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho* - Estamos todos ansiosos por votar,
mas gostaria que essa noite gloriosa de crise constitucionalista fosse
uma noite perene, para que tivéssemos a mesma medida para todo e
qualquer projeto.

O Governo enviou um projeto inconstitucional com relação a
salários. Flagrantemente inconstitucional. Quero parabenizar o
trabalho da legislatura passada. Vamos votar, mas que essa crise
constitucionalista de rigor constitucional seja um parâmetro
permanente, e não apenas quando houver projetos de interesse do
Governo.

O Sr. Presidente - A Presidência submeterá a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
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desejarem manter o veto registrarão "sim', e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". Em votação, o veto ao art. 7 0 .

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Finto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Rogério Correia
- Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Votaram "não" 9
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 53 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o veto ao art. 7 0 da Proposição de
Lei n° 15.466. Oficie-se ao Governador do Estado.

Em votação, o veto ao inciso 1 e ao parágrafo único do art. 50 e ao
art. 6°.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Jayro Lessa - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco -
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Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 9
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 52 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o veto ao inciso 1 e ao parágrafo
único do art. 5 0 e ao art. 60 da Proposição de Lei n° 15.466. Oficie-se
ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.469, que dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do
café torrado, moído e embalado no Estado. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei breve porque
não participarei da obstrução que o Governo tem feito aos projetos.
Mas deve ficar registrado na memória do povo mineiro que, primeiro, o
Governador vetou o leite. Agora, o Governador vetou o café. Então,
está vetado o café com leite por parte do Governador Aécio Neves.
Gostaria que se registrassem os dois vetos em Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência submeterá a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Ohnto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé
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Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 42 Deputados. Votaram 'não" 8
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 51 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.469. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.475, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de sua
propriedade nas condições que especifica. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência submeterá a matéria
à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,
inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro
Lessa - João Bittar - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sidinho do Ferrotaco - Wehton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 8
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 51 votos. Está,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n°
15.475. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o Deputado

Dunval Angelo, na sua última faia em nosso debate, disse que 10 mil
máquinas estavam enferrujando num galpão. Quero dizer que o

rs
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Deputado Durval Angelo faltou com a verdade, pois não são 10 mil,
mas 20 mil máquinas de 526 empresários mineiros, que estavam com
seus impostos em dia, pagando a Loteria Mineira, e, há 3 anos, houve
a paralisação. Estão perdendo 100 milhões por mês.

Quando falo sobre os donos da verdade do Ministério Público, e citei
o nome do chefe do Ministério Público, Dr. Nedens, gostaria de deixar
claro ao Plenário, a V. Exa, e ao próprio Dr. Nedens, a quem respeito
muito, que nunca levantaria nada contra o nome do Procurador,
pessoa com quem aprendi a conviver e cujas opiniões aprendi a
respeitar. Quando falo em donos da verdade, quero dizer que tudo
que disse aqui trarei documentado, entregando a cada um dos
Deputados. Disse sobre um parecer favorável entregue a um grupo
americano, assinado pelo Ministério Público, e estou deixando bem
claro ao companheiro Durval Angelo que são 20 mil máquinas, de 526
empresários de Minas Gerais, que estavam pagando seus impostos
naquela hora. E bom vermos quem está falando a verdade. O
companheiro Durval Angelo faz suas colocações, que depois caem no
esquecimento. Mas as colocações que fiz aqui, demonstrarei a esta
Casa. Se falei alguma coisa sobre o Dr. Nedens, tenho a capacidade
de pedir desculpas a ele, porque citei o nome dele, pessoa que
considero e respeito muito. Mas o Ministério Público de Minas Gerais
está em posição oposta ao Brasil, pois hoje temos mais de oito
Estados legalizados, da maneira como Minas Gerais estava
legalizada. Neles o Ministério Público não faz nenhuma intervenção,
porque a arrecadação é alta e o imposto está indo embora.

Quero deixar isso claro a V. Exa. e a toda esta Casa. Trarei
documentos para provar a cada um dos Deputados e aos
telespectadores da TV Assembléia, que temos um parecer favorável,
fornecido para um grupo americano, pelo Ministério Público,
comandado pelo Dr. Nedens, pessoa que respeito, considero e, acima
de tudo, acho um excelente profissional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, declara

encerrada a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de
Lei nos 15.469, 15.498, 15.513 e 15.520, uma vez que esses

rÀ
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permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 26 , às 9
e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/3/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e reabertura da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.479; questões de ordem; votação secreta; rejeição -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.498; votação secreta do veto aos arts. 1° e 5 0; manutenção;
votação secreta do veto ao art. 20 ; manutenção - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.513; rejeição - Questão
de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
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Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h13min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Dimas Fabiano, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a questão de ordem é

para procurar um acordo com a Liderança do Governo. Ainda faltam
alguns acertos e solicito a V. Exa. a interrupção da reunião por 15
minutos, para que possamos entrar em entendimentos, como permite
nosso Regimento.

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

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por
20 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
presente reunião os Vetos às Proposições de Lei n°s 15.461, 15.465,
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15.466, 15.469 e 15.475, apreciados na reunião extraordinária de
ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15,479, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de. Gonzaga o imóvel que especifica. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, em conformidade com o art.
261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão 'não". A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Srs. Deputados
que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência solicita a atenção dos Srs. Deputados para
os seguintes procedimentos: primeiro, os Deputados deverão tomar os
seus lugares; ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo
de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e,
em seguida, registrar o voto "sim', ou "não", ou "branco", observando
no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A
Presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um
voto.

Questões de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Fechamos um acordo, mas

percebemos que o quórum não é suficiente. Solicitamos a V. Exa. que
faça a recomposição do quórum para que possamos ter idéia dos
Deputados presentes e, se possível, até suspender algumas reuniões
de comissões para que possamos votar.

O Sr. Presidente - A Presidência tem procurado colocar a matéria
em votação com tranqüilidade para ver se conseguimos o quórum
suficiente para o cumprimento do acordo. Observamos que os
Deputados estão chegando e que, possivelmente, teremos o quórum
para a votação da matéria.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que
sejam suspensas as reuniões da Comissão de Educação, da
Comissão Especial dos Convênios com a União e das Comissões de
Fiscalização Financeira e de Defesa do Consumidor, que se reunirão
daqui a pouco. Assim, os Deputados membros dessas comissões
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poderiam participar da votação e não haveria necessidade de
recomposição de quórum.

Quero justificar a ausência do Deputado Durval Angelo, que está
presidindo a Comissão de Direitos Humanos, reunida, neste momento,
na Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rogério
Correia que já temos 50 Deputados em Plenário. Os Deputados das
Comissões já estão aqui. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maríba Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho
- Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados. Votaram "não" 46
Deputados, totalizando 53 votos. Fica, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.479. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.498, que altera os arts. 17, 20, 22 e 25 da Lei n° 13.771, de
11/12/2000, que dispõe sobre a administração, a proteção e a
conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto aos arts. 1° e 5 0 e pela rejeição do veto ao art. 2 0 . A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, em
conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em

kA
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votação, o veto aos arts. 1° e 5°.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adeimo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Maríha Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho
- Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim 43 Deputados. Votaram 'não" 9
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 53 votos. Fica,
portanto, mantido, em turno único, o veto aos arts. 1° e 50. Em
votação, o veto ao art. 2 0 .

- Registram seus votos os seguintes Deputados
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Júnior - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel
Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Manha Campos - Mauri Torres - Miguel
Martini - Neider Moreira - Ohinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wandenley
Ávila - Zé Maia.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Votaram "não" 9
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Deputados. Houve 2 votos em branco, totalizando 55 votos. Fica
mantido, em turno único, o veto ao art. 2 0 , ficando, portanto, mantido,
em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.498. Oficie-
se ao Sr. Governador.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.513, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de lbitiúra de Minas o imóvel que especifica. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, em conformidade com o art. 261,
inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim', e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência solicita que os Deputados
ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto Finto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Júlio - Biei Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacifico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Manha Campos - Mauri
Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohnto Godinho - Padre João
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 46
Deputados, totalizando 55 votos. Fica, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.513. A Promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Como V. Exa. pode observar, não há

quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento, de
plano, da reunião.

Encerramento
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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 ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/3/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento da Deputada Jô Moraes; aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.486;
rejeição - Questão de ordem - Votação, em turno único, dos Vetos
Totais às Proposições de Lei n os 15.487 e 15.491; rejeição - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.489;
manutenção - Inexistência de quórum para votação - Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.452; emissão de
parecer pelo relator; encerramento da discussão; questão de ordem;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair 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 Olivia - Maria Tereza



53
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 Mauri Torres) - As 20h13min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.461, 15.465, 15.466,
15.469 e 15.475, apreciados na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite; os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.479, 15.498 e

15.513, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã; e o veto à Proposição de Lei n° 15.520, apreciado na reunião
ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Jô

Moraes, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.486, 15.487, 15.491, 15.489,

15.476 e 15.472, em fase de votação, sejam apreciados nessa ordem,
e que o veto à Proposição de Lei n° 15.452 seja apreciado em
primeiro lugar entre as matérias em discussão. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°

15.486, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté
o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o
veto registrarão 'sim" e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".
Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahirri Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Zé Meia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados, Votaram "não" 52
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.486. A Promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Recebi um telefonema do Secretário de

Segurança Pública do Rio de Janeiro, Cel. Josias Quintal, por volta
das 18h30min. As três jovens universitárias já estão sendo
transferidas do Bangu 6 para uma sala, um presídio, um local de
detenção do DETRAN do Rio de Janeiro. O Marcelo será separado
numa sala reservada da POLINTER do Rio de Janeiro. A ação do
Executivo se encerra por aí. Agora a conclusão do processo depende
do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Essas medidas já estão
anunciadas.

rÀ
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O Sr. Presidente - Votação em turno único do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.487, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Abaeté o imóvel que especifica. A Comissão opina
pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalciever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Maríha Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei
Martini - Ohnto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wehton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não" 55
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.487. A Promulgação.

Votação em turno único do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.491, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.
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- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior. - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram sim" 9 Deputados. Votaram 'não" 56
Deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.491. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.489, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o ant. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno, Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior. - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Céhio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
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Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 53 Deputados. Votaram "não" 10
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.489. Oficie-se ao Governador do Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
número regimental para votação das matérias constantes na pauta,
mas que o há para discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.452, que assegura benefícios aos servidores que menciona. A
Comissão Especial perdéu prazo para emitir parecer. Com  a palavra,
o relator, Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
15.452

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs
veto total à Proposição de Lei n° 15.452, que assegura benefícios aos
servidores que menciona.

As razões do veto foram encaminhadas a esta Casa por meio da
Mensagem n° 6, de 2003.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi
encaminhada à Comissão Especial para receber parecer, nos termos
do art. 111, inciso 1, alínea "b", c/c o art. 222 do Regimento Interno.

Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial emitisse
parecer e, incluído o veto na ordem do dia para apreciação nos termos
do art. 145, c/c o art. 222 do Regimento Interno, o Presidente
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designou este relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
O Chefe do Executivo alegou motivos de ordem constitucional ao

opor veto total à Proposição de Lei n° 15.452, que assegura
benefícios previdenciários aos bolsistas de atividades especiais da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG,

O vínculo dos bolsistas com o Estado iniciou-se quando foram
adotadas medidas de segregação compulsória dos pacientes
portadores do mal de Hansen em sanatórios públicos, com o objetivo
de conter a expansão da doença. Como não havia servidores
dispostos a trabalhar nesses locais, os próprios doentes que se
encontravam em melhores condições físicas, coagidos pela
necessidade, passaram a assistir aqueles em situação mais precária e
a realizar todos os demais serviços necessários.

Atualmente, os bolsistas continuam prestando serviços diretamente
à Fundação de maneira não eventual, submetem-se às suas
determinações e à sua hierarquia e recebem remuneração pelo
serviço prestado. Além disso, contribuem para a Previdência e para a
assistência à saúde como detentores de função pública.

O projeto original previa o amparo aos bolsistas por meio da
concessão de pensão mensal vitalícia, instituto vinculado à política de
assistência social. Essa proposta encontra óbice na legislação que
regula a matéria. O art. 203 da Constituição da República determina
que essa assistência deve ser prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição, e a Lei Orgânica da Assistência
Social, Lei Federal n° 8.742, de 1993, estabelece como objetivo da
assistência social garantir um salário mínimo mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem
meios de providenciar própria manutenção ou de tê-la
sua família.

Por outro lado, embora com a denominação de "pensão mensal
vitalícia", o benefício estabelecido tem clara natureza previdênciária. O
projeto original prevê a impossibilidade de acumulação com qualquer
outro benefício previdenciário e vincula sua concessão a determinado
tempo de efetivo exercício de atividades especiais na FHEMIG, além
de assegurar sua percepção aos dependentes dos bolsistas falecidos.

ião possuir
provida por
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Para regularizar a situação, esta Casa propôs um substitutivo que

assegura benefícios previdenciários aos bolsistas nos termos e
condições da Lei Complementar n° 64, de 2002.

Isso se justifica porque essas pessoas, embora, a principio, tenham
sido coagidas pela necessidade, continuam agindo como detentores
de função pública, atuando em nome do Estado na prestação de
assistência a doentes e realizando serviços próprios do poder público
no dever de amparar os necessitados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei n° 15.452.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
Questão de Ordem

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, não há quórum
para discussão. Peço o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nos
15.430, 15.470, 15.492 a 15.495, 15.499 a 15.501, uma vez que estes
permaneceram em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 27, às 9
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 19/3/2003

As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Bittar, Olinto Godinho, Gilberto Abramo, Cecília Ferramenta e Zé
Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Bittar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 106 a 110, 112 e
146/2003, do Deputado Doutor Viana; 116 e 118/2003, do Deputado
Doutor Ronaldo; 120/2003, do Deputado Elmiro Nascimento;
124/2003, do Deputado José Mílton; 130 e 131/2003, do Deputado
Paulo Cesar; 147 e 148/2003, do Deputado Laudelino Augusto.
Passa-se à 3° Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério
Correia, em que solicita a realização de audiência pública, com a
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para averiguar
o processo de desativação de agências da CEMIG em diversos
municípios; Jô Moraes, em que solicita realização de audiência
pública para discutir políticas públicas de desenvolvimento de
programas habitacionais sociais; Cecilia Ferramenta, em que solicita
realização de fóruns técnicos regionais para apresentação e
explicação dos principais institutos introduzidos pelo Estatuto da
Cidade; Biel Rocha, em que solicita realização de audiência pública no
Município de Juiz de Fora, a fim de se ouvirem representantes da
sociedade civil e dos poderes públicos acerca do Projeto de Lei
Complementar n° 3/2003. 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, 26 de março de 2003.
João Bittar, Presidente - Cecília Ferramenta - Gilberto Abramo.
ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM

20/3/2003
Às 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, João Bittar e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
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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 solicita ao Deputado Doutor Viana que
proceda à leitura da seguinte correspondência: ofícios da
administração do Hospital Nossa Senhora das Dores, de Itabira,
solicitando apoio e expondo as dificuldades financeiras desse hospital
e, ainda, informando que o convênio do IPSEMG se encontra em
débito com aquela instituição desde outubro de 2002; da Diretoria
Colegiada do SIND-SAUDE encaminhando cópia do documento
entregue ao Secretário de Governo, no qual é solicitado o
posicionamento do Governador do Estado sobre o Projeto de Lei n°
2.473/2002, que trata do adicional da gestão SUS dos administrativos
da SES, que teve a votação em 2 0 turno suspensa no dia 20/12/2002.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n°
145/2003. Passa-se à Y Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos à
votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Neider Moreira, em que solicita pedido de informação ao IPSEMG
sobre existência de portaria ou norma legal ou mesmo os critérios
usados para selecionar os hospitais prestadores de serviço para
receberem o pagamento dos meses outubro, novembro e dezembro
de 2002, em detrimento de outros prestadores que não receberam; da
Comissão de Saúde em que solicita seja enviado ofício ao Secretário
Municipal de Saúde de Governador Valadares e ao Judiciário dessa
cidade repudiando a decisão que proíbe a reabertura de clínica para
tratamento de hansenianos e tuberculosos e que seja levado em conta
o interesse público quando da decisão do mérito; da Deputada Marília
Campos em que solicita seja enviado à SES pedido escrito sobre o
fornecimento de medicação para a "doença de Parkinson", como
determina a Portaria n° 1.318, do Ministério da Saúde; do Deputado
Doutor Viana em que solicita visita dos membros da Comissão ao
Hospital São Francisco, nesta Capital, a fim de apurar denúncias de
irregularidades nesse estabelecimento; do Deputado Doutor Viana em
que solicita audiência pública com o Secretário de Estado da Saúde,
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para se discutir o motivo da redução das cotas de internação (AIH) a
alguns municípios do interior de Minas, e uma visita da Comissão à
DRS-Uberlândia, para verificar "in oco' a situação. O Deputado
Ricardo Duarte passa a Presidência ao Deputado Fahim Sawan, para
apresentar dois requerimentos de sua autoria: no primeiro solicita
audiência pública na cidade de ltuiutaba com os Prefeitos,
Vereadores, Secretários Municipais, órgãos da SES na região,
Conselheiros de Saúde e outras instituições do Pontal do Triângulo,
para se discutir a situação dos hospitais municipais, o problema nos
atendimentos básicos ambulatorial e preventivo na região, a relação
com o SUS e a importância do controle social sobre o SUS; no
segundo solicita audiência pública com representantes dos hospitais
escola com sede em Minas Gerais, representantes do MEC e da SES,
para se discutir a grave crise financeira dessas instituições, em
especial a liberação dos recursos do SUS referentes a serviços
prestados que ainda não foram pagos. Submetidos a votação, são
aprovados os requerimentos. A seguir, o Deputado Ricardo Duarte
retoma a direção dos trabalhos e, nada mais havendo a ser tratado,
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, 27 de março de 2003.
Fahim Sawan, Presidente - Doutor Viana - Neider Moreira - João

Bittar - Chico Simões - Marília Campos.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
25/3/2003

Às l4h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Geraldo Valadares Roquete, Chefe
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de Gabinete do Diretor-Geral do DER-MO, e Dênio Marcos Simões,
Prefeito Municipal de São Romão. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei n° 2812003, no 1° turno, (Deputado
Laudelino Augusto); 33/2003, no 1° turno, (Deputado Adalclever
Lopes). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 157 a 172. 180, 186 a 193 e 198/2003. Passa-
se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento da Deputada Vanessa Lucas, em que pede
seja solicitado ao Secretário de Transportes e Obras Públicas o
astaltamento da estrada que liga a BR-116 ao Município de Pavão e
da estrada que liga os Municípios de Teófilo Otôni, Frei Gaspar e Ouro
Verde à MG-347. 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, 29 de março de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Sidinho do Ferrotaco - Célio Moreira.
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 26/3/2003
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres 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
P turno, dos Projetos de Resolução n

o
s 107 e 110/2003 (relator:

Deputado Bonifácio Mourão) e do Projeto de Lei n° 92/2003 (relator:
Deputado Paulo Piau). O Projeto de Lei Complementar n° 312003 é
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retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gustavo Valadares, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucio na] idade, legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos
de Lei nos 12 e 17/2003, ambos na forma do Substitutivo n° 1, e
105/2003, com as Emendas n o

s 1 e 2 (relator: Deputado Paulo Piau);
65/2003, na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista) e 69/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão). 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, 27 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 31/3/2003
Presidência da Deputada Ana Maria

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

- Comparecem os Deputados:
Luiz Fernando Faria - Ana Maria - André Quintão - Célio Moreira -

Dimas Fabiano - Elmiro Nascimento - Jayro Lessa - Jô Moraes -
Laudelino Augusto - Rogério Correia - Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria) - As 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 ordinária de amanhã, dia 1°, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).	 -

ATA DA 88 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/3/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 28 Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.452; discursos dos Deputados Maria Tereza Lara, lvair Nogueira,
Doutor Viana, Miguel Martini e Pinduca Ferreira; questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para votação; votação secreta; rejeição; declarações de
voto - Votação, em turno único, dos Vetos Totais às Proposições de
Lei n os 15.492 e 15.499; rejeição - Votação, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n° 15.495; questão de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
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Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria
- André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani 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 Olivia - 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 - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os vetos às Proposições de Lei nos 15.486, 15.487, 15.489 e
15.491, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
0 Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
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Correia, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que os
vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.452, 15.492, 15.499, 15.495 e

15.500 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.452, que assegura benefícios aos servidores que menciona. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Ivair Nogueira opinou pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, em conformidade com o art. 261, X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com
a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao
Presidente, Deputado Mauri Torres, a todos os companheiros
Deputados e Deputadas. Queremos, neste momento, encaminhar a
votação do veto à Proposição de Lei n° 15.452 para a sua rejeição.
Daremos as razões para isso. O projeto original pretende conceder
pensão mensal vitalícia aos portadores de hanseníase que prestam
serviço à Colônia Santa Isabel e a outros sanatórios. Os nomes
constantes no anexo originalmente enviado são os que integraram o
ato da FI-IEMIG publicado no dia 3/8/91, que concedeu progressão.
Tal pensão foi criada em 1984 e previa um reajuste igual aos dos
servidores da FHEMIG. O valor variava entre RS493,00 e R$1.650,00.
Quem são essas pessoas?

São funcionários hansenianos, vigias, copeiros, jardineiros,
lavadeiras, costureiras, motoristas de ambulâncias, barbeiros,
hortelão, telefonista, bombeiro, coveiro, marceneiro, auxiliar de
enfermagem, porteiro, pedreiro, mecânico. São pessoas que estão, há
anos e anos, trabalhando nos hospitais e dando sua vida para que
hansenianos e seus familiares tenham qualidade de vida e convivam
com dignidade, como estamos defendendo, e, também, construam a
cidadania por intermédio do trabalho. Atuavam e atuam em hospitais,
como o Cristiano Machado, o Sanatório Padre Damião, o Sanatório
Santa Fé, o Sanatório João Francisco de Assis e o Sanatório Santa
Isabel, que conheço de perto porque localiza-se em Betim, onde
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dando o melhor de si e não podem, de uma hora para outra, ficar
totalmente desamparados, sem nenhum direito trabalhista.

O Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, alterou
completamente o projeto, incorrendo em grave erro ao dispor apenas
que aos servidores relacionados no anexo serão concedidos
benefícios da Lei Complementar n° 64, de 2002, Lei da Previdência
Estadual. Retirou os valores, retirou as demais disposições
específicas. Primeiramente, não são servidores, a expressão é
tecnicamente incorreta. Também não são contratados, são de função
pública, não estáveis. Retirar os valores também não se justifica.

O art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual reconhecia os bolsistas como empregados da
FHEMIG. O Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo
inconstitucional, O Estado ficou sem uma solução jurídica para efetuar
o pagamento dos bolsistas. A Procuradoria-Geral do Estado estudou a
questão e apontou a concessão de bolsa mensal vitalícia como
instrumento jurídico adequado. O Governador vetou integralmente,
alegando inconstitucionalidade do projeto. A questão não é da
Previdência Social, mas de assistência social.

Não podemos, de forma alguma, deixar de rejeitar esse veto, porque
é uma questão eminentemente social. E preciso rejeitar o veto,
permitir que os bolsistas continuem o diálogo com o Governador e
haja um projeto pelo qual esse problema seja definitivamente
resolvido. Temos percebido nesta Casa, por dias e semanas, a
participação desses trabalhadores, hansenianos e seus familiares,
que estão apenas defendendo seu direito ao trabalho. Sabemos do
grande índice de desemprego que temos, do grande esforço e da
proposta de avanço do Governo Federal para a criação de empregos;
não podemos ir na contramão da história do Brasil, deixando
desempregadas sobretudo essas pessoas, mesmo que juridicamente
ainda não estejam amparadas, já que, por direito, têm esse trabalho e
esse emprego.

Apelo a esta Casa para, por unanimidade, não importa que seja a
Situação ou a Oposição, nos unirmos a esses companheiros
trabalhadores, garantindo-lhes o direito ao emprego.

Na própria fala do Governador podemos ver que, enviando o veto a
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esta Casa, ele ressalta a importância social do projeto. Esse deve
ser nosso norte, temos que votar a partir da importância social desse
projeto.

O relator dessa matéria, Deputado Ivair Nogueira, em sua
fundamentação, também apresenta e propõe a rejeição do velo.

A fundamentação diz: (- Lê:)
"O vinculo dos bolsistas com o Estado iniciou-se quando foram

adotadas medidas de segregação compulsória dos pacientes
portadores de mal de Hansen nos sanatórios públicos, com o objetivo
de conter a expansão da doença. Atualmente, os bolsistas continuam
prestando serviços diretamente à Fundação, de maneira não eventual.
Submetem-se às suas determinações, à sua hierarquia e recebem
remuneração pelos serviços prestados. Além disso, contribuem para a
Previdência e para a assistência à saúde, como detentores de função
pública. O projeto original previa o amparo aos bolsistas por meio da
concessão de pensão mensal vitalícia, instituto vinculado à política de
assistência social. Essa proposta encontra óbice na legislação que
regula a matéria. O art. 203 da Constituição da República determina
que essa assistência deve ser prestada a quem dela necessitar,
independentemente da contribuição. A Lei Orgânica n° 8.742, de
1993, estabelece, como objetivo da assistência social, garantir um
salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovarem não possuir meios de providenciar a própria
manutenção".

Ora, essa legislação garante assistência até àqueles que não estão
trabalhando. E os bolsistas, que trabalharam anos e anos, apenas
estão defendendo seus direitos. Não é possível que tenham cassados
esses direitos que são garantidos até aos que não estão trabalhando.
Seria uma grande injustiça. Por isso, nosso Bloco - PT-PC do B -
pretende derrubar esse veto. (- Lê:)

"Para regularizar essa situação, esta Casa propõe um substitutivo
que assegura benefícios previdenciários aos bolsistas nos termos da
Lei Complementar n° 64/2002. Isso se justifica porque essas pessoas,
embora, a princípio, tenham sido coagidas pela necessidade,
continuam agindo como detentores de função pública." Reafirmando:
não são funcionários, servidores, mas detêm função pública.

Encaminho, defendendo a justiça, pela rejeição do veto.

rÀ



70
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado lvair Nogueira.
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem

apresentei meu relatório pela rejeição do veto, relativamente ao
projeto que trata dos bolsistas das colônias de hansenianos das
cidades de Betim, Três Corações, Bambuí e Ubá. Ressalto a
compreensão e o apoio do nosso Líder, Deputado Alberto Finto
Coelho, que trabalhou na mesma linha, empenhando-se para que o
fato fosse corrigido, sendo o veto rejeitado em Plenário, já que os
bolsistas, que prestaram serviços nas colônias de hansenianos,
precisam ser reconhecidos. Ao rejeitar esse veto, estamos fazendo
justiça aos bolsistas que prestaram serviços em suas respectivas
colônias na época da discriminação, quando não havia pessoas
dispostas a fazê-lo. Por esses e outros motivos apresentados ontem,
em meu relatório, peço a rejeição do veto, regularizando o projeto que
trata dos bolsistas das colônias de hansenianos dessas quatro
cidades, cuja relação encontra-se em anexo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Quero reforçar tudo o que foi dito pela
Deputada Maria Tereza Lara, que, com muita propriedade, fez um
histórico do projeto e do veto, e pelo Deputado Ivair Nogueira, que
apresentou um relatório em defesa dos funcionários das colônias de
hansenianos.

A Comissão Especial nomeada pela Presidência para analisar o
veto, composta pelos Deputados Rogério Correia, Doutor Viana, José
Milton e Neider Moreira, trabalhou em conjunto com os funcionários
que, nesta Casa, trazem-nos o posicionamento do Governo. Neste
ponto, quero agradecer em especial à Fádua, que tão bem recebeu os
funcionários representantes das colônias em sua sala, onde a
Comissão pôde estabelecer uma discussão para chegarmos a um
bom termo.

O Governador Aécio Neves, que inicialmente havia vetado o projeto,
foi sensível à situação e, pela perseverança de todos nós na busca da
solução em defesa dos funcionários, para que se corrigisse mais uma
injustiça, atendeu ao pedido da Comissão e à solicitação dos
funcionários que o representam nesta Casa e dos que trabalham nas
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colônias, e concordou, por meio de seu Líder, nosso companheiro
Alberto Pinto Coelho, pessoa importante na solução benéfica dessa
discussão, com que derrubássemos o seu veto.

Então, estou aqui para agradecer, em nome desses funcionários, ao
Governador, ás pessoas que o representam na Casa, principalmente
à Fádua, e a seu Líder, que nos deu todo o apoio, mostrando
sensibilidade, e que trabalhou junto com o Governo para que
chegássemos a esse bom termo. Dessa forma, a Assembléia
Legislativa cumpre o seu papel, mais uma vez corrigindo uma injustiça
que estava sendo cometida contra esses funcionários, que agora
deixarão de ser bolsistas - terminologia que os discriminava - e
passarão a ser funcionários, como de tato já são, com tantos anos de
serviços prestados ao Estado de Minas Gerais.

Então, parabenizo a todos por esse trabalho e exalto o trabalho do
relator. O Deputado Ivair Nogueira foi muito feliz em seu relatório, no
qual pediu a rejeição desse veto, o que foi muito importante.

Parabenizo os bolsistas, que estavam realmente ansiosos, sofrendo
e correndo o risco de perder seus direitos a qualquer momento. O
Governo do Estado corrige agora essa injustiça e lhes dá a segurança
dos seus direitos reconhecidos. A Assembléia estará de parabéns ao
rejeitar esse veto daqui a pouco, em comum acordo com o próprio
Governo do Estado.

Eram as minhas considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o encaminhamento que fazemos é para rejeitarmos o
veto. O Governador Aécio Neves e o Secretário da Saúde, Marcus
Pestana, reuniram-se com os interessados nesse projeto, os bolsistas,
e tanto um como outro se convenceram de que é realmente uma
questão de justiça e que a manutenção do veto, por conseguinte, seria
um ato de injustiça.

O Governador vetou o projeto, como fez com tantos outros, para ter
um melhor conhecimento acerca de cada uma das matérias. Ao
conhecer a realidade desses bolsistas, sensibilizado pela questão,
orientou a sua base de apoio para que rejeitasse o veto. Por essa
razão, houve esse acordo, e a orientação que estamos seguindo é a

rs
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de votar 'não", rejeitando o veto, corrigindo uma injustiça e
concedendo o que é correto a esses bolsistas. O Governador e o
Secretário da Saúde mostram sua sensibilidade, e esperamos que o
Plenário acompanhe essa orientação, a fim de concedermos a esses
bolsistas o que é de direito. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Pinduca Ferreira.

O Deputado Pinduca Ferreira - Peço aos colegas Deputados que
rejeitem o veto. Digam "não".

Questões de Ordem
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, solicito a

recomposição do quórum.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, sugiro à Mesa

que, além da chamada para recomposição do quórum, fossem
convocados os Deputados que se encontram nas comissões.

O Sr. Presidente - A Presidência já solicitou a suspensão das
reuniões de comissões para que os Deputados possam vir para o
Plenário. Em atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado
Wanderiey Ávila, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda
à chamada para recomposição do quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 54 Deputados.
Portanto, há quórum para votação. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André

Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Siei Rocha - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -

rÀ
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Neider Moreira - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 5 Deputados. Votaram "não" 56
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.452. A promulgação.

Declarações de Voto
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, o objetivo é elogiar a

base do Governo e o Governo, que em tão pouco tempo mudou de
opinião. Nossa bancada votou e defendeu a derrubada do veto. A
base do Governo fez discurso fervoroso outro dia em cima da
legalidade, para que não derrubássemos o veto a um projeto justo do
Deputado Paulo Piau. Hoje, o veto a um projeto que o Governo coloca
como absolutamente inconstitucional foi derrubado. Parabéns à base
do Governo, que mudou. Espero que em outros projetos ela aja com a
mesma sensibilidade para a justiça como agiu nesse.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero cumprimentar e parabenizar
os bolsistas, que foram insistentes em defender seus direitos, e
cumprimentar também todos os colegas Deputados e Deputadas que
foram sensíveis a essa reivindicação justa dos bolsistas e votaram
pela derrubada do veto. Queremos dar uma palavra de incentivo para
que eles continuem essa luta e consigam depois que seja mandado a
esta Casa um projeto que resolva definitivamente a sua situação.
Muito obrigada.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, quero fazer coro com os
colegas que já manifestaram seu apoio a esse projeto. E uma
demonstração clara do respeito por aqueles servidores que, durante
quase 30 anos, vêm prestando serviço nas comunidades de
hansenianos em Minas Gerais, a começar pela Colônia Santa Isabel,
próxima a Belo Horizonte, e nas demais colônias espalhadas por
Minas Gerais.

Fui Presidente da Comissão Especial que apreciou esse veto.
Fizemos reuniões com representantes dessas comunidades, na
Assembléia, com acompanhamento de diversos Deputados, como
Doutor Viana, Rogério Correia, e também com o Renato Barros. O
Deputado Alberto Pinto Coelho me deu todo o apoio, foi interlocutor
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junto ao Governo para que houvesse entendimento para a
derrubada desse veto. A Assembléia dá seu apoio a essa decisão,
que é sábia, e vem colocar aqueles funcionários no caminho do
reconhecimento, pelo Estado, de seus direitos, por entender que
fizeram um trabalho difícil. Trabalhar com os hansenianos durante
todos esses anos, promovendo sua inclusão social em todo Estado é
uma tarefa que merece, no mínimo, o respeito e a aprovação desta
Assembléia.

O Governo Aécio Neves teve a sensibilidade de entender essa
questão como prioritária para resguardar o direito desses servidores.
A comissão, juntamente com esta Casa, agora dá sua resposta
positiva.

Parabéns aos servidores que, finalmente, têm seus direitos
reconhecidos. Poderão continuar prestando relevantes serviços às
comunidades, agora não mais como ex-bolsistas da FHEMIG, mas
como servidores públicos efetivos, com todos os seus direitos
garantidos, conforme prevê a Constituição de Minas Gerais. Parabéns
a todos pela aprovação do projeto.

O Deputado Doutor Viana - No ano passado, todos aprovamos esse
projeto de lei que favorece os bolsistas. Não mudamos de opinião
agora, mas, se, na interpretação de alguns, mudamos, foi para
melhor. Uma qualidade própria do homem que os animais não têm é
saber mudar, e para melhor.

A prova de que a maioria dos Deputados votou a favor do projeto no
ano passado é que foi, depois, vetado pelo Governador. Mas, agora, o
Governo reconhece, com mérito, que deve corrigir essa injustiça.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.492, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter
a matéria a votação pelo processo secreto, em conformidade com o
art. 261, X, c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
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Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Diizon Meio - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Maríha Campos - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 53
Deputados, totalizando 59 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.492. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.499, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Virginópolis o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, em conformidade com o art. 261, X, c/c os arts. 222
e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o
veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".
Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Cého Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres -
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Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton
Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados. Votaram "não" 55
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.499. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.495, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, em conformidade com o art. 261, X, c/c os arts.
222 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não".

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

perceber, não há quórum para votação dos vetos. Interrompemos
comissões importantes, como a de Saúde e a de Segurança Pública,
motivo por que solicito a V. Exa. que encerre a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 25/3/2003
As 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Marília Campos, André Quintão e Ana Maria, 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 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
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informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e lê comunicação do Líder do Bloco Parlamentar Social
Progressista, indicando a Deputada Ana Maria como membro efetivo
desta Comissão, na vaga do Deputado Luiz Humberto Carneiro. A
seguir, o Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designa os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
n os 62/2003 (Deputada Manha Campos) e 63/2003 (Deputada Ana
Maria); e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n

o
s 25 e 74/2003.

Passa-se à 2N 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° 175/2003.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira e Marília Campos, em que solicitam seja convidado
o Sr. João Leite da Silva Neto, Secretário de Desenvolvimento Social
e Esportes, a prestar informações sobre a fusão dos trabalhos nas
áreas de ação social e de esportes e a discorrer sobre a nova
estrutura da Secretaria; e Leonardo Quintão, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a exploração da mão-de-obra
infanto-juvenil no trabalho doméstico em Belo Horizonte, com a
presença dos convidados que menciona (é aprovada, ainda, emenda
do Deputado André Quintão a este requerimento, na qual solicita seja
a discussão do assunto ampliada para toda a Região Metropolitana,
com a presença dos convidados que menciona). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, l°de abril de 2003.
Marília Campos, Presidente - Ana Maria - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/4/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Maria José Haueisen
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição n os 31 a 38/2003 - Projetos de Lei Complementar n os ii
a 13/2003 - Projetos de Lei n

o
s 337 a 437/2003 - Requerimentos nos

320 a 367/2003 - Requerimentos dos Deputados Sidinho do
Ferrotaco, Biel Rocha, Irani Barbosa, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio
Avelar (7), Lúcia Pacífico e Rogério Correia - Proposições Não
Recebidas: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e Maria
Olívia - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança
Pública e de Saúde e dos Deputados Bonifácio Mourão, Ana Maria,
Gil Pereira, Maria Olivia, Leonardo Quintão e Alberto Bejani - Registro
de presença - Oradores inscritos: Discursos das Deputadas Maria
Olivia e Vanessa Lucas e dos Deputados Biel Rocha, Sebastião
Helvécio e Doutor Viana - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Questões de ordem - Decisão da Presidência (2) - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar (7),
Dalmo Ribeiro Silva, Lúcia Pacífico e Rogério Correia; deferimento -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Aden
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Djalrna Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
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Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João
Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre .João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

ia Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Biel Rocha, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

Correspondência
- A Deputada Marília Campos, l'-Secretária 'ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFIC lOS

N° 1/2003, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando a prestação de contas desse
Tribunal relativa ao exercício de 2002. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.). Publicado, fica o processo em poder da Mesa,
aguardando sua publicação em essencialidades.

Do Sr. Duarte de Paula, Presidente do Tribunal de Alçada do
Estado, solicitando apreciação imparcial e justa do veto oposto pelo
Governador do Estado à Proposição de Lei n° 15.471. (- Anexe-se à
Proposição de Lei n° 15.471.)

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de

rÃ
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Planejamento e Gestão, solicitando a indicação de um
representante do Poder Legislativo para integrar o Conselho
Deliberativo do IPSEMG.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.555/2002, do Deputado
Paulo Piau.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Presidente do IPSEMG.
solicitando a indicação de um representante dos servidores, escolhido
pelas entidades representativas deste Poder, para integrar o Conselho
Deliberativo do IPSEMG.

Do Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Presidente da
AMAGIS, encaminhando informações sobre entidades não
representativas da classe dos magistrados.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, dando ciência da liberação de
recursos financeiros destinados à Secretaria de Agricultura. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do
FNDE, informando da liberação de recursos financeiros destinados a
garantir a execução de programas desse Fundo no âmbito da
Secretaria da Educação. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Paulo dos Reis de Souza, Presidente do Sindicato das
Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais,
manifestando sua posição contrária à aprovação do Projeto de Lei n°
273/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 273/2003.)

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Ouvidor da ANATEL,
solicitando o envio a essa Agência de informações, reclamações e
projetos que tratem dos interesses dos consumidores no que tange à
área das telecomunicações. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

20 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°31/2003
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Modifica o art. 31, dispõe sobre direitos dos servidores públicos

estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor público civil os direitos

previstos no art. 7°, incisos IV, VII a IX, XII, XIII, XV a XX, XXII e XXX,
da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à
melhoria de sua condição social e da produtividade no serviço público,
especialmente (redação dada pela Emenda à Constituição n° 48, de
27/12/2000):

- adicionais por tempo de serviço;
II - férias-prêmio, com duração de três meses, a cada cinco anos de

efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais,
admitida sua conversão em espécie, paga a título de indenização,
quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas
para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço (redação
dada pela Emenda à Constituição n° 48, de 27/12/2000);

III - assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou
companheiro e aos dependentes;

IV - assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e
dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade;

V - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas;

VI - adicionai sobre a remuneração, quando completar trinta anos de
serviço, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para
a aposentadoria;

VII - piso de vencimentos não inferior ao salário mínimo nacional;
VIII - décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral

ou no valor dos proventos;
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X - remuneração do titular quando em substituição ou designação

para responder pelo expediente;
XI - salário-família para seus dependentes correspondente a dois

por cento sobre o salário mínimo;
XII - percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do

mês a que correspondem;
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XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias

e quarenta semanais. facultada a compensação de horários e a
redução da jornada, nos termos da lei;

XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;

XV - remuneração do serviço extraordinário superior, em cinqüenta
por cento, à do normal;

XVI - gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço
a mais que o normal;

XVII - licença remunerada à gestante, com a duração de pelo menos
cento e vinte dias;

XVIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, principalmente ao
trabalho penoso, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XIX - proibição de diferença de vencimentos, de exercício de
funções e critérios de admissão, bem como ingresso e freqüência em
cursos de aperfeiçoamento e programas de treinamento por motivo de
sexo, idade, cor/raça ou estado civil;

XX - vale-transporte, nos casos previstos em lei;
XXI - direito à livre associação sindical;
XXII - direito de greve nos termos e limites definidos em lei;
XXIII - direito à participação paritária nos órgãos públicos em que

seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de
decisão e deliberação.

§ 1°-Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá ao servidor
direito a adicional de dez por cento sobre seu vencimento e
gratificação inerente ao exercício de cargo ou função, o qual a estes
se incorpora para o efeito de aposentadoria, ao passo que, no
magistério estadual, o adicional de quinquênio será, no mínimo, de
dez por cento. (Redação dada pela Emenda à Constituição n° 48, de
27/12/2000.)

§ 20 - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica
assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas,
a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja
reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias
contados da data da exoneração. (Acrescido pela Emenda à
Constituição n° 47, de 27112/2000.)
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§ 3° - Para a conversão em espécie de que trata o § 2°, a base de

cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos
ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício.
(Acrescido pela Emenda à Constituição n°47, de 27/12/2000.)

§ 4° - Para os fins do disposto no § 2°, só serão computadas as
férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no
próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. (Acrescido pela
Emenda à Constituição n°47, de 27/12/2000.)

§ 50 - Ao servidor da administração direta dos Poderes do Estado,
do Tribunal de Contas e do Ministério Público bem como ao das
autarquias e fundações públicas que completarem o tempo para a
aposentadoria voluntária integral poderá ser concedido, a critério da
administração e desde que o servidor não requeira sua passagem
para a inatividade, o abono-permanência, correspondente a 20%
(vinte por cento) da remuneração mensal, salvo trintenário, a contar
do primeiro dia subseqüente ao período aquisitivo da aposentadoria.
(Acrescido pela Emenda à Constituição n°9, e 13/6/2001.)

§ 6° - A parcela percentual prevista no § 5 0 não será paga
cumulativamente. (Acrescido pela Emenda à Constituição n° 49, de
13/6/2001.)

§ 70 - O abono de que trata o § 50 não constitui base para cálculo de
adicionais e vantagens e não se incorpora ao vencimento. (Acrescido
pela Emenda à Constituição n°49, de 13/6/2001.)

§ 8° - Não incidirão sobre o abono-permanência os descontos
referentes às contribuições previdenciária e complementarpara a
aposentadoria. (Acrescido pela Emenda à Constituição n° 49, de
13/6/2001.)

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Dimas Fabiano - Sebastião Helvécio - André

Quintão - Adalciever Lopes - Doutor Viana - Doutor Ronaldo - Pastor
George - Padre João - Chico Simões - Jô Moraes - Ivair Nogueira -
Ricardo Duarte - Djalma Diniz - José Henrique - Maria José Haueisen
- Rogério Correia - Arlen Santiago - Roberto Carvalho - Durval Angelo
- Jayro Lessa - Paulo Cesar - Gil Pereira - Biel Rocha - Marília
Campos - José Milton.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição do Estado
dispõe sobre uma série de direitos a que os servidores também

kA
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devem fazer jus, como a percepção de seus vencimentos ou
proventos no último dia útil do mês de referência.

Os direitos elencados por esta proposta são os seguintes:
"VII - piso de vencimentos não inferior ao salário mínimo nacional;
VIII - décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral

ou no valor dos proventos;
IX - remuneração do trabalho noturno superior ao diurno;
X - remuneração do titular quando em substituição ou designação

para responder pelo expediente;
Xl - salário-família para seus dependentes correspondente a 2%

sobre o salário mínimo;
XII - percepção dos vencimentos e proventos até o último dia útil do

mês a que correspondem;
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e

quarenta semanais, facultada a compensação de horários e a redução
da jornada, nos termos da lei;

XIV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos;

XV - remuneração do serviço extraordinário superior, em cinqüenta
por cento à do normal;

XVI - gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço
a mais que a normal;

XVII - licença remunerada à gestante, com a duração pelo menos de
cento e vinte dias;

XVIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho principalmente ao
trabalho penoso por meio de normas de saúde, higiené e segurança;

XIX - proibição de diferença de vencimentos, de exercício de
funções e critérios de admissão, bem como ingresso e freqüência em
cursos de aperfeiçoamento e programas de treinamento por motivo de
sexo, idade, cor, raça ou estado civil;

XX - vale-transporte, nos casos previstos em lei;
XXI - direito à livre associação sindical;
XXII - direito de greve nos termos e limites definidos em lei;
XXIII - direito à participação paritária nos órgãos públicos em que

seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de
decisão e deliberação".

Consideramos de fundamental importância que as ações da
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administração pública, relativamente a seus trabalhadores estejam
voltadas para suas conquistas e direitos, a partir de normas que os
expressem e assumam conteúdo de índole material imanente à
própria noção substantiva de Direito.

Diante do exposto e tendo em vista o alto interesse público de que
se reveste a matéria, peço a meus pares o apoio à aprovação desta
relevante matéria.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 32/2003
Modifica o art. 74, dispõe sobre a fiscalização e os controles e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 74 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta, das sociedades instituídas e mantidas pelo poder público,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade de
ato gerador de receita ou determinante de despesa, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, é exercida pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder e entidade, que atuarão de forma integrada.

§ 1° - A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem:
• 1 - a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato
gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação;

II - a fidelidade funcionai do agente responsável por bem ou valor
públicos; e

III - o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos
monetários, a realização de obra e a prestação de serviço e a
execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências
públicas regionais. (Redação alterada pela Emenda à Constituição n°
36, de 29/12/98.)

§ 2° - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem

ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da
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administração indireta; ou

II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração
indireta, obrigações de natureza pecuniária.

§ 30 - As unidades administrativas dos Poderes do Estado e as
entidades da administração indireta publicarão, mensalmente, no
órgão oficial, e, facultativamente, em jornais locais, resumo do
demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no período.

§ 40 - Os sistemas de controle interno e externo serão apoiados, no
que couber, pelo controle social, mediante acesso às informações
relativas à aplicação dos recursos públicos.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Laudelino Augusto - Ermano Batista -

Adalclever Lopes - José Henrique - Paulo Piau - Antônio Genaro -
Sebastião Helvécio - Chico Simões - Roberto Ramos - Ivair Nogueira -
Jõ Moraes - Rogério Correia - Doutor Ronaldo - Maria José Haueisen -
Padre João - Cecília Ferramenta - Durval Angelo - Ricardo Duarte -
Rêmolo Aloise - José Milton - Luiz Fernando Faria - Dalmo Ribeiro
Silva - Miguel Martini - Olinto Godinho - Fábio Avelar - Biel Rocha -
Marília Campos.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição do Estado
modifica e dispõe sobre o controle externo e o controle interno, além
de introduzir o principio da transparência fiscal associado ao controle
social das ações que impliquem a utilização, a arrecadação, a guarda,
o gerenciamento ou a administração do dinheiro, e de bem ou valores
públicos ou pelos quais responda o Estado ou quaisquer entidades da
administração indireta, bem como das ações que assumam, em nome
do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de
natureza pecuniária.

Trata-se, mais uma vez, a despeito do que intentamos quando da
apresentação do Projeto de Lei n° 1.621/2001, 'Projeto Minas
Transparente", de conferir à sociedade instrumentos de combate ao
desperdício e à corrupção, devido à introdução, no corpo da
Constituição Estadual, do princípio do controle social do gasto público,
do conceito de dar publicidade aos procedimentos e gastos de cada
órgão da administração.

Esta proposta visa, precipuamente. à democratização das
informações relativas à execução orçamentária do Estado,
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contribuindo para a efetivação dos princípios da moralidade e da
publicidade, que devem nortear a administração pública. Entendemos
que não há maneira mais eficaz de se fiscalizarem os atos praticados
pela administração que o controle da administração pública feito
diretamente pelo cidadão.

Observamos, destarte, que esta proposta de emenda à Constituição
Estadual encontra-se ancorada nos princípios constitucionais em
vigor, além de encontrar amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal,
que, ao tratar do controle e da fiscalização da gestão dos recursos
públicos, dispôs que 'a transparência será assegurada mediante
incentivo à participação popular e a divulgação de dados referentes à
gestão fiscal em meios eletrônicos". Modernamente, o controle social
do gasto público constitui-se em importante apoio no auxílio da
fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

Diante do exposto, tendo em vista o alto interesse público de que se
reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário para a
aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°33/2003
Modifica o art. 30, dispõe sobre a política de administração e

remuneração de pessoal e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 30 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - O Estado instituirá conselho de política de administração e

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados por
seus Poderes, com a finalidade de participar da formulação da política
de pessoal.

§ 1° - A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes:
- valorização e dignificação da função pública e do servidor público;

II - profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público;
III - constituição de quadro dirigente, mediante formação e

aperfeiçoamento de administradores;
IV - sistema do mérito objetivamente apurado para ingresso no

serviço e no desenvolvimento na carreira;
V - remuneração compatível com a complexidade e a
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responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu
desempenho;

VI - desenvolvimento contínuo na carreira, considerando-se o tempo
em que o servidor estiver no exercício de suas funções, incluindo-se,
nesta disposição, os servidores públicos liberados para o exercício de
mandato eletivo sindical.

§ 2° - Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se
inapto para exercer as atribuições especificas de seu cargo, serão
assegurados os direitos e as vantagens a ele inerentes, até seu
definitivo aproveitamento em outro cargo.

§ 30 - Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a
respectiva habilitação profissional.

§ 4° - Os recursos orçamentários provenientes da economia na
execução de despesas correntes em cada órgão, autarquia e
fundação serão aplicados no desenvolvimento de programas de
qualidade e produtividade, de treinamento e desenvolvimento, de
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público
ou no pagamento de adicional ou prêmio de produtividade, nos termos
da lei.

§ 5° - A remuneração dos servidores públicos organizados em
carreira será fixada nos termos do § l° do art. 24 desta Constituição.

§ 61 - O Estado manterá escola de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação
nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada,
para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais
entes federados.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Laudelino Augusto - Cecilia Ferramenta -

Jayro Lessa - Ermano Batista - Adalclever Lopes - Paulo Piau - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Jô Moraes - Roberto
Ramos - Chico Simões - José Milton - Rêmolo Aloise - Padre João -
Doutor Ronaldo - Maria José Haueisen - Ricardo Duarte: André
Quintão - Rogério Correia - Roberto Carvalho - Durval Angelo -
Antônio Genaro - Fábio Avelar - Miguel Martini - Arlen Santiago -
Manha Campos - Wehiton Prado.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição visa a garantir
aos servidores públicos o desenvolvimento contínuo nas respectivas
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carreiras, desde que no exercício de suas funções.

Sua necessidade advém do fato que vários órgãos de nosso Estado,
a exemplo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
deixaram de cumprir, em algum momento, as disposições legais que
normatizavam o desenvolvimento na carreira de seus servidores;
deixaram de conceder a estes as promoções e progressões a que,
legalmente, faziam jus.

O caso do Tribunal de Contas estadual, aliás, foi objeto de denúncia
em reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária realizada dia 4/5/2000, nesta
Assembléia Legislativa, e confirmado pelo então Diretor Administrativo
do próprio Tribunal, Sr. Guilherme Costa, naquela ocasião.

Diante do exposto, tendo em vista o alto interesse público de que se
reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário à
aprovação desta relevante proposta de emenda constitucional.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 34/2003
Modifica o art. 24, dispõe o dia 1° de janeiro coma data-base para a

revisão geral da remuneração do servidor público e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. P - O art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 - A revisão geral da remuneração do servidor público, sem

distinção de índices entre o civil e o militar, o ativo e o inativo, terá
como data-base o dia lO de janeiro de cada ano.

§ 10 - A definição de índice de reposição, para fazer face à revisão
de que trata o 'caput' deste artigo, deverá observar os princípios
constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade, relativos à
mensuração inflacionária do exercício financeiro imediatamente
anterior, observado como limite o crescimento da receita corrente
líquida nesse exercício.

§ 2° - A perda remuneratória resultante da inflação, não recomposta
na revisão geral, em virtude da eventual insuficiência no crescimento
da receita corrente líquida, será considerada na revisão do exercício
subseqüente.

rÃ'
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§ 3° - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a

maior e a menor remuneração do servidor público, observados, como
limites e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Deputado
Estadual, pelo Desembargador e pelo Secretário de Estado.

§ 4° - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder
Executivo.

§ 5° - E vedado vincular ou equiparar espécies remuneratórias para
efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

§ 6° - Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados, para o fim de concessão de
acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

§ 70 - Os vencimentos do servidor público civil e militar são
irredutíveis, e a remuneração observará o disposto nos § 1° e 2°
deste artigo e os preceitos estabelecidos nos arts. 150, II, 153, III, e
153, § 20 , 1, da Constituição da República.

§ 8° - O Estado, no âmbito de cada Poder, pode cobrar contribuição
social de seus servidores, para custeio de sistemas de previdência e
assistência social, nos termos da Constituição da República e na
forma da lei.

§ 90 - A contribuição do servidor civil e militar do Poder Executivo,
para efeito do disposto no parágrafo anterior, não será superior a um
terço do valor atuarialmente exigível.

§ 10 - Os órgãos de direção de entidade responsável pela
previdência e assistência social terão a participação de servidores
públicos estaduais de carreira dela contribuintes.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Dimas

Fabiano - Adalclever Lopes - Pastor George - Chico Simões - Jô
Moraes - Doutor Ronaldo - Ivair Nogueira - Rogério Correia - José
Henrique - Maria José Haueisen - Djalma Diniz - Miguel Martini -
Ricardo Duarte - José Milton - Durval Angelo - André Quintão -
Roberto Carvalho - Padre João - Jayro Lessa - Gil Pereira - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Maria Tereza Lara - Manha Campos.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição fixa o dia 10
de janeiro como data-base para o reajuste geral anual do
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funcionalismo público do Estado, além de estabelecer que esse
reajuste deverá ser compatível com a inflação mensurada no exercício
financeiro imediatamente anterior.

A necessidade de se indicar o dia 1° de janeiro (dia em que se inicia
o exercício financeiro de cada ano) como data-base advém da
verificação de que, nas disposições do art. 24 da Constituição
Estadual, existe uma Lacuna legal nesse sentido. A exemplo do que
acontece com as demais classes de trabalhadores, os servidores
públicos não têm fixada a data-base para o processamento da revisão
geral anual de seus vencimentos ou proventos.

Isso tem ocasionado enormes prejuízos econômicos ao
funcionalismo público mineiro, que desde 1995 está com vencimentos
cada vez mais defasados, sofrendo com a falta de uma adequada e
justa política salarial.

Por outro lado, releva notar que as ações do Governo Estadual, nos
últimos tempos, estiveram voltadas para a supressão de conquistas e
direitos dos trabalhadores do serviço público, implicando redução de
seu poder aquisitivo.

Nesse sentido, entendemos ser necessário o estabelecimento de
normas que permitam ao poder público, em data pré-fixada, promover
a revisão geral da remuneração do funcionalismo público estadual,
eliminando-se, dessa forma, os transtornos causados pela
inexistência, até agora, de uma política remuneratôria que garanta aos
servidores a recomposição das perdas inflacionárias em sua
remuneração.

Diante do exposto, tendo em vista o interesse público de que se
reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário a esta
proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 35/2003
Modifica o art. 73 e dispõe sobre o princípio da juridicidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar

com a seguinte alteração:
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei

e ao direito, eficiente e eficaz.".
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Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Adaiclever Lopes - Doutor Viana - Dimas

Fabiano - Chico Simões - Biel Rocha - Manha Campos - Durval
Angelo - Sebastião Helvécio - Gil Pereira - Ricardo Duarte - Maria
Tereza Lara - Maria José Haueisen - Padre João - Roberto Ramos -
Rêmolo Aloise - Djalma Diniz - Mauro Lobo - Márcio Passos - Antônio
Júlio - Pastor George - José Henrique - Rogério Correia - Leonidio
Bouças - Jô Moraes - Miguel Martini - Doutor Ronaldo - Ivair Nogueira
- André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição se assenta na
idéia basilar do Estado democrático de direito de que a sociedade,
além de ter direito a um governo obediente à lei em sentido formal,
deve tê-lo também ao direito, entendido aqui como um conjunto de
princípios, regras jurídicas e valores. Nesse passo, o enfoque jurídico
que subordina a administração pública ao direito - de juridicidade -, e
não somente à lei em sentido estrito, informa toda a atividade
administrativa, quando a subordina aos princípios gerais de direito, a
regras e valores previstos, explícita ou implicitamente, na Constituição
da República.

Nesse caso, o princípio da legalidade formal subjacente aos atos de
governo deve ser enfocado como dimensão funcional do principio da
juridicidade (obediência do governo ao direito), assumindo conteúdo
de índole material imanente à noção do Estado democrático de direito;
refletindo a realização do controle de todos os atos viciados dos
Poderes do Estado quando de sua realização, sob a diretiva do
enfoque da juridicidade, e não apenas da legalidade, indo além do
mero juízo de compatibilidade do fato à sua moldura legal.

Ressalte-se o nosso entendimento de que a sociedade tem direito a
um governo que não seja só eficaz, mas também eficiente. 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
aqui à extensão na qual uma atividade (projeto ou programa) de
governo atinge seus objetivos ou outros efeitos pretendidos.

Diante do exposto, tendo em vista o alto interesse público de que se
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reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário a esta
relevante proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°36/2003
Modifica o art. 78, dispõe sobre os critérios de nomeação para o

cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 78 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 78 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são escolhidos

entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:
- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de

idade:
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos,

financeiros ou de administração pública; e
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade

profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso
anterior.

§ 1 1 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados:
- com aprovação pela Assembléia Legislativa, entre técnicos de

controle externo, inspetores de controle externo e engenheiros peritos,
indicados em lista sêxtupla votada pelos servidores efetivos do
Tribunal de Contas e pelos Presidentes dos respectivos conselhos
profissionais, segundo critérios objetivos de antigüidade e
merecimento.

§ 2° - Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão:
- mandato fixo de seis anos, sem direito a recondução, com

contagem do tempo de mandato para fins de aposentadoria e pensão
a que tenham direito, aplicadas as normas constantes do art. 40 da
Constituição da República;

II - as garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e
vantagens do Desembargador, no exercício do cargo.

§ 3° - Havendo vacância do cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas, a escolha do substituto observará o estabelecido no referido
inciso e objetivará somente a complementação do mandato do
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antecessor.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Laudelino Augusto - Jayro Lessa -

Adaiclever Lopes - Ermano Batista - Paulo Piau - Gustavo Valadares -
Rêmolo Aloise - Chico Simões - Roberto Ramos - José Henrique -
Antônio Genaro - Biel Rocha - Cecilia Ferramenta - Padre João -
Doutor Ronaldo - Weliton Prado - André Quintão - Jô Moraes - Ivair
Nogueira - Ricardo Duarte - Maria José Haueisen - Marília Campos -
Maria Olivia - Durval Angelo - Miguel Martini - Maria Tereza Lara -
Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Rogério Correia - Wanderley Ávila
- Olinto Godinho.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição que dispõe
sobre os critérios de nomeação para o cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado, considera a necessidade de se
profissionalizar a Corte de Contas mineira quanto ao conhecimento
técnico-profissional que devem possuir os Conselheiros desse órgão e
à imparcialidade ao julgar as contas públicas estaduais, sobretudo
tendo-se em vista que a administração pública estadual encontra-se
jungida, incondicionalmente, aos princípios da impessoalidade,
moralidade e razoabilidade.

Nossa proposta de mudança nos critérios de escolha dos ocupantes
do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas funda-se,
basicamente, na valorização dos técnicos concursados do órgão,
acabando-se com as "indicações políticas" em que agentes políticos,
que serão fiscalizados pelo Tribunal, indicam, para assumir o referido
cargo, aqueles membros que decidirão sobre a legalidade de suas
contas. Prevê-se, também, o fim do mandato vitalício e estabelece-se
mandato fixo de seis anos, sem direito à recondução.

Indicamos a composição do corpo técnico do Tribunal de Contas do
Estado, (segundo informações constantes do "site" do próprio
Tribunal, na Internet) hábil a promover as fiscalizações, inspeções,
auditorias e demais funções do controle externo atribuídas
constitucionalmente à Corte de Contas mineira, cujos dados relativos
às especializações exigidas para o cargo de Técnico do Tribunal de
Contas, com as respectivas formações acadêmicas e composições
numéricas de cada uma, são apresentados a seguir:

* - O quadro do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado foi
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publicado na edição do 'Diário do Legislativo' de 3.4.2003.

Diante do exposto e tendo em vista o alto interesse público de que
se reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário a esta
relevante proposta de emenda à Constituição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N1° 37/2003
Modifica o art. 76, dispõe sobre a fiscalização e os controles e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Constituição do Estado de Minas Gerais passa a vigorar

com as seguintes alterações:
"Art. 76 - O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete:
- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do

Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em sessenta dias contados
de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis
por dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qualquer dos
Poderes ou de entidade da administração indireta, facultado valer-se
de certificado de auditoria passado por profissional ou entidade
habilitados na forma da lei e de notória idoneidade técnica;

III - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao
Estado ou a entidade da administração indireta;

IV - promover a tomada de contas, nos casos em que não tenham
sido prestadas no prazo legal;

V - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e
indireta, excluídas as nomeações para cargo de provimento em
comissão ou para função de confiança;

VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as
melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessório;

VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembléia
Legislativa ou de comissão sua, inspeção e auditoria de natureza
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contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em
órgão de qualquer dos poderes e em entidade da administração
indireta;

VIII - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa,
sobre empréstimo e operação de crédito que o Estado realize, e
fiscalizar a aplicação dos recursos deles resultantes;

IX - emitir, na forma da lei, parecer em consulta sobre matéria que
tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e
patrimonial;

X - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas as
supranacionais, de cujo capital social o Estado participe de forma
direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado;

Xl - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou
recebidos pelo Estado, por força de convênio, acordo, ajuste ou
instrumento congênere;

XII - prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa,
no mínimo por um terço de seus membros, ou por comissão sua,
sobre assunto de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria e
inspeção realizadas em órgão de qualquer dos Poderes ou entidade
da administração indireta;

XII! - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, a sanção prevista em lei, que estabelecerá,
entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário;

XIV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de
modo especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos
celebrados;

XV - apreciar a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a
razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere
que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer
natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado,
por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração indireta;

XVI - estabelecer prazo para que o órgão ou a entidade tomem as
providências necessárias ao comprimento da lei, se apurada
ilegalidade;

XVII - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado e
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comunicar a decisão à Assembléia Legislativa;

XVIII - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou
abuso apurados;

XIX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades de
caixa do Tesouro Estadual no mercado financeiro nacional de títulos
públicos e privados de renda fixa e sobre ela emitir parecer para
apreciação da Assembléia Legislativa.

§ 1° - No caso de contrato, o ato de sustação será praticado
diretamente pela Assembléia Legislativa, que, de imediato, solicitará
ao Poder competente a medida cabível.

§ 2° - Caso a medida a que se refere o parágrafo anterior não seja
efetivada no prazo de noventa dias, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3° - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito ou
multa terá eficácia de título executivo.

§ 4° - O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e
anualmente, relatório de suas atividades.

§ 5° - O Tribunal prestará contas à Assembléia Legislativa.
§ 6° - Funcionará no Tribunal, na forma da lei, uma Câmara de

Licitação, à qual incumbirá apreciar conclusivamente a matéria a que
se refere o inciso XIV deste artigo, cabendo recurso de sua decisão ao
Plenário.

§ 70 - A prestação de contas anual do Governador do Estado ficará à
disposição de qualquer cidadão, até mesmo por intermédio de meio
eletrônico que permita acesso e exame públicos.

§ 80 - As decisões do Tribunal referentes à denúncia serão:
- proferidas no prazo de até sessenta dias após a sua

apresentação, prorrogável uma vez, por igual período, mediante ato
da Assembléia Legislativa;

II - divulgadas na imprensa oficial e em meio eletrônico de acesso
público, acompanhadas do extrato da denúncia e da íntegra do
parecer técnico respectivo.

§ 90 - As consultas formuladas pelos dirigentes máximos dos
Poderes e dos órgãos da administração pública ao controle externo
deverão ser respondidas no prazo de até trinta dias.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Valadares - Laudelino Augusto -

Wanderley Ávila - Antônio Carlos Andrada - Miguel Martini - Maria
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Olívia - Adalclever Lopes - Ermano Batista - Doutor Viana - Paulo
Piau - Roberto Ramos - Antônio Genaro - Chico Simões - José
Henrique - Sebastião Helvécio - Padre João - Jô Moraes - Weliton
Prado - Maria José Haueen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ricardo Duarte - Durval Angelo - Ivair Nogueira - André Quintão -
Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Olinto Godinho - Sebastião
Navarro Vieira - Luiz Fernando Faria - Jayro Lessa - Fábio Avelar.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição do Estado de
Minas Gerais considera a necessidade de se identificarem as
responsabilidades dos dirigentes de cada Poder e do Estado a partir
da introdução do princípio da transparência fiscal associado ao
controle social dos dinheiros públicos.

Releva notar que, modernamente, o controle social do gasto público
constitui-se em importante apoio no auxílio da fiscalização da
aplicação dos recursos públicos.

Destarte, dispomos que a prestação de contas anual do Governador
do Estado ficará à disposição de qualquer cidadão, até mesmo por
intermédio de meio eletrônico que permita acesso e exame públicos.

Por outro lado, é nosso entendimento que o Tribunal de Contas do
Estado deve responder, tempestivamente, às suas atribuições
constitucionais já conferidas pelo artigo citado, e, nesse sentido,
dispomos que suas decisões referentes à denúncia (que dão origem
às fiscalizações, às inspeções ou auditorias extraordinárias) serão
proferidas no prazo de até sessenta dias após a sua apresentação,
prorrogável uma vez, por igual período, mediante ato da Assembléia
Legislativa; divulgadas na imprensa oficial e em meio eletrônico de
acesso público, acompanhadas do extrato da denúncia e da íntegra
do parecer técnico respectivo.

Ademais, achamos necessário que as consultas formuladas pelos
dirigentes máximos dos Poderes e dos órgãos da administração
pública ao controle externo deverão ser respondidas pelo Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais em até, no máximo, 30 dias.

Diante do exposto, tendo em vista o alto interesse público de que se
reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário à
aprovação desta relevante proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 38/2003

Modifica o art. 77, dispõe sobre a composição e a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 77 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 77 - O Tribunal de Contas, com sede na Capital do Estado, é

composto de sete Conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território do Estado.

§ 1° - A lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser
dividido em Câmaras, observado o disposto no § 6 0 do artigo anterior
e no § 20 deste artigo.

§ 20 - Haverá uma câmara composta de três Conselheiros, renovável
anualmente, para o exercício exclusivo da fiscalização financeira e
orçamentária dos Municípios.

§ 30 - Ao Tribunal de Contas compete privativamente:
- elaborar seu Regimento Interno, por iniciativa de seu Presidente,

e eleger seu órgão diretivo;
II - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros,

aos seus servidores e aos que lhe forem imediatamente vinculados.
§ 4° - Ao Tribunal de Contas e à Assembléia Legislativa compete

concorrentemente:
- a iniciativa de projeto de lei relativo a criação e extinção de cargo,

a fixação de vencimentos de seus membros e dos servidores de sua
Secretaria e à organização de sua Secretaria, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

li - a iniciativa de projeto de lei relativo à organização do órgão
colegiado e da Secretaria do Tribunal de Contas, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão - Laudelino Augusto - Jayro Lessa -

Adalclever Lopes - Miguel Martini - Ermano Batista - Paulo Piau - José
Henrique - Chico Simões - Maria Olívia - Antônio Carlos Andrada -
Wanderley Ávila - Jô Moraes - Antônio Genaro - Luiz Fernando Faria -
Weliton Prado - Biel Rocha - Padre João - Ivair Nogueira - Doutor
Ronaldo - Ricardo Duarte - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio -
Maria Tereza Lara - Cecília Ferramenta - Maria José Haueisen -
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Rogério Correia - Durval Angelo - André Quintão - Roberto Ramos -
Fábio Avelar - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Olinto Godinho -
Gustavo Valadares.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição, que dispõe
sobre a composição e organização do Tribunal de Contas do Estado,
considera a necessidade de se conhecer e se reformular esse árgão
quanto a sua efetiva organização interna, aos procedimentos
fiscaízatórios que lhe são afetos, bem como às outras atribuições
constitucionais inerentes a sua função, tendo em vista as normas
contidas no art. 74 da Constituição do Estado, que atribuem à
Assembléia Legislativa o exercício, pelo controle externo, da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta.

Não obstante, reportamo-nos às competências conferidas ao
Tribunal de Contas do Estado pelo art. 76 da Constituição mineira,
para que tenhamos uma idéia da importância das atribuições que a
Carta Estadual conferiu a esse órgão, a despeito de sua inoperância
quanto a cumpri-Ias:

"Art. 76-O controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete:

- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em sessenta dias, contados
de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por
dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou
de entidade da administração indireta, facultado valer-se de certificado
de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma
da lei e de notória idoneidade técnica;

- fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao
Estado ou a entidade da administração indireta;

IV - promover a tomada de contas, nos casos em que não tenham
sido prestadas no prazo legal;

V - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e
indireta, excluídas as nomeações para cargo de provimento em
comissão ou para função de confiança;
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VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de

concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as
melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessório;

VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembléia
Legislativa ou de comissão sua, inspeção e auditoria de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em órgão
de qualquer dos Poderes e em entidade da administração indireta;

VIII - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa,
sobre empréstimo e operação de crédito que o Estado realize, e
fiscalizar a aplicação dos recursos deles resultantes;

IX - emitir, na forma da lei, parecer em consulta sobre matéria que
tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e
patrimonial;

X - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas as
supranacionais, de cujo capital social o Estado participe de forma
direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado;

Xl - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou
recebidos pelo Estado, por força de convênio, acordo, ajuste ou
instrumento congênere;

XII - prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa,
no mínimo por um terço de seus membros, ou por comissão sua,
sobre assunto de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria e
inspeção realizadas em órgão de qualquer dos Poderes ou entidade
da administração indireta;

XIII - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, a sanção prevista em lei, que estabelecerá,
entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao
erário;

XIV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de
modo especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos
celebrados;

XV - apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere
que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer
natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado,
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por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração indireta;

XVI - estabelecer prazo para que o órgão ou entidade tome as
providências necessárias ao cumprimento da lei, se apurada
ilegalidade;

XVII - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado e
comunicar a decisão à Assembléia Legislativa;

XVIII - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou
abuso apurados;

XIX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades de
caixa do Tesouro Estadual no mercado financeiro nacional de títulos
públicos e privados de renda fixa, e sobre ela emitir parecer para
apreciação da Assembléia Legislativa.".

Vale ressaltar, por ser de fundamental importância, o incêndio
criminoso ocorrido na Corte de Contas estadual em 12/4/2002, com a
destruição de inúmeros processos, os quais até hoje não foram
devidamente identificados, seja pelo número de protocolo, seja pela
natureza de seu teor.

Reportamo-nos, ademais, às informações prestadas pelo Sindicato
dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
por meio de sua Coordenadora-Geral, a esta Assembléia, perante a
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 94/2002, no dia 10/12/2002: "As disparidades
existentes entre os vencimentos dos servidores de carreira, efetivos, e
os demais comissionados/apostilados estão acarretando uma elevada
perda de técnicos qualificados (que exercem cargos efetivos) para
outros órgãos federais ou mesmo estaduais, com preocupantes
efeitos quanto ao tempo de preparo (período necessário à formação
profissional) dos técnicos para procederem às auditorias, inspeções e
fiscalizações sob sua incumbência e ao próprio exercício do controle
externo atribuído ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais".

Ao final de sua exposição, concluiu a Coordenadora que "a
inoperância do Tribunal de Contas do Estado quanto às fiscalizações
(auditorias e inspeções) sob sua incumbência deve e pode ser
resolvida, 'a priori', pelo redimensionamento e investimento no seu
corpo técnico efetivo, bem como pelo alargamento das atribuições
conferidas aos detentores do cargo público de Técnico do Tribunal de
Contas". Disse, ainda, que essa disparidade de vencimentos é maior
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no que se refere aos vencimentos pagos aos técnicos de nível
superior, em início de carreira, equivalentes a R$ -1.123,58 em valores
brutos, e que se está verificando, entre os profissionais que tomaram
posse no Tribunal a partir de 1999, um índice de exoneração de
técnicos da ordem de mais de 30%.

Ressalta-se, por oportuno, a gravidade das informações publicadas
na imprensa mineira, de que o Tribunal de Contas do Estado aposenta
servidores comissionados de recrutamento amplo em seu quadro de
pessoal, (por exemplo, a esposa do Conselheiro aposentado Fued
Dib, Sra. Maria das Graças Tostes Dib, o ex-Diretor da Escola de
Contas, Wagner Moura, os Srs. Luiz Ultimo de Carvalho, Galeno
Menezes, Verdi Raiva Xavier e muitos outros), em manifesto confronto
ao disposto no art. 40, § 13, da Constituição da República. Essas
informações nunca foram desmentidas pelo Tribunal, que tem como
uma de suas atribuições o julgamento da legalidade dos atos de
aposentadorias e pensões do serviço público do Estado.

Vale notar que em levantamento realizado por minha assessoria,
com base no "site" do próprio Tribunal de Contas
(www.tce.mg.gov.br ), observamos o subdimensionamento da carreira
técnica desse órgão a respeito da composição de seu corpo técnico,
hábil a promover as fiscalizações, inspeções, auditorias e demais
funções de controle externo atribuídas constitucionalmente à Corte de
Contas mineira, na amplitude e profundidade necessárias a sua
execução, cujos dados relativos às especialidades para o cargo de
Técnico do Tribunal de Contas, com as respectivas formações
acadêmicas e composições numéricas de cada uma, são
apresentados a seguir:

* - O quadro da Especialidade do Cargo foi publicado na edição do
"Diário do Legislativo" de 3.4.2003.

Parece-nos imprescindível refletir sobre a eficácia e eficiênciados
sistemas de controle externo das finanças públicas adotados em
nosso Estado e, por via de conseqüência, sobre a organização e o
aparelhamento adequados do órgão que tem, por missão
constitucional, proceder a esse controle. Sobretudo, visando ao pleno
cumprimento da atribuição parlamentar conferida constitucionalmente
a este parlamento, relativa ao exercício do controle externo, é que
apresentamos esta proposta de emenda à Constituição, que altera a
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competência privativa do Tribunal de Contas para elaborar seu
Regimento Interno, por iniciativa de seu Presidente, e eleger seu
órgão diretivo, além de conceder licença, férias e outros afastamentos
a seus membros, seus servidores e aos que lhe forem imediatamente
vinculados.

Atribuímos, por outro lado, ao Tribunal de Contas e à Assembléia
Legislativa competência concorrente quanto às iniciativas de projeto
de lei relativo a criação e extinção de cargo, fixação de vencimentos
de seus membros e dos servidores de sua Secretaria e à organização
de sua Secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias; e de projeto de lei relativo à organização do
órgão colegiado e da Secretaria do Tribunal de Contas, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Diante do exposto, tendo em vista o interesse público de que se
reveste esta matéria, peço a meus pares o apoio necessário a esta
relevante proposta de emenda à Constituição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11/2003
(Ex-Projeto de Lei Complementar n°42/2001)

Acrescenta dispositivos à Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969,
que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 144 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica

acrescido do seguinte inciso:
"Art. 144- Além de outros a serem enumerados em regulamentação,

são princípios básicos da disciplina policial:

IX - respeitar e zelar pela dignidade da pessoa humana.".
Art. 20 - O art. 150 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica

acrescido do seguinte inciso:
'Art. 150 - São transgressões disciplinares, além de outras

enumeradas nos regulamentos dos órgãos policiais e das aplicáveis
aos servidores públicos em geral:

XXXVI - praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que
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ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos.".

Art. 3°- O art. 152 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 152 - A classificação a que se refere o artigo anterior será feita
pela autoridade competente para impor a penalidade, tendo em vista o
fato, suas condições e os antecedentes pessoais do transgressor.

§ 2° - Será sempre classificada como grave a transgressão que for:

VI - atentatória à dignidade humana ou ofensiva aos princípios da
cidadania e dos direitos humanos.".

Art. 4° - O art. 159 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica
acrescido do seguinte inciso:

"Ar[. 159 - Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço
público ao servidor policial que:

XV for condenado por uma ou mais vezes em processos judiciais,
dos quais tenham resultado sentenças condenatórias transitadas em
julgado por crimes contra a vida ou a liberdade individual ou lesões
corporais.".

Art. 50 - O art. 166 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1969, fica
acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 166 - Será obrigatório o processo administrativo quando a falta
disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão.

§ 20 - No caso previsto no inciso XV do art. 159, o servidor policial
poderá ser imediatamente afastado de suas funções, a partir da
instauração do processo administrativo, por decisão administrativa ou
judicial.".

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003,
Durval Angelo
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 12/2003
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(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 47/2001)

Dispõe sobre o pagamento de servidores públicos licenciados para
tratamento de saúde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As vantagens percebidas pelos servidores em regência de

classe ou turma serão garantidas a eles quando licenciados para
tratamento de saúde.

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

Sara das Reuniões, 1° de abrir de 2003.
Ermano Batista
Justificação: O Governo do Estado, por ato de seu Secretário de

Recursos Humanos e Administração, tem excluído o pó-de-giz e o
biênio quando o funcionário está licenciado. Procedimento perverso,
pois é na doença que as pessoas mais necessitam de auxílio
financeiro. Ao sair de licença devido a algum sinistro, o servidor passa
a não contar com o total de seus vencimentos, como se o fato de
adoecer lhe favorecesse o ócio.

Nossos servidores não podem ter este tipo de tratamento, a meu ver
ilegal e desumano. Por estes motivos, conto com o apoio de meus
pares para a aprovação do presente projeto de lei complementar.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 13/2003
(Ex-Projeto de Lei Complementar n°43/2001)

Dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de assédio moral,
no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A prática de assédio moral por servidor público do Estado de

Minas Gerais, no âmbito da administração pública estadual, fica
sujeita às seguintes penalidades administrativas:

- advertência;
li - suspensão;
III - multa;
IV - demissão.
Parágrafo único - A pena de suspensão implicará a participação em
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curso de comportamento profissional.

Art. 20 - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se assédio
moral a ação, o gesto ou a palavra que, pela repetição, atinja a auto-
estima e a segurança do servidor público, fazendo-o duvidar de si e de
sua competência e causando:

- prejuízo ao ambiente de trabalho;
II - dano à evolução em carreira profissional ou à estabilidade do

vinculo empregatício.
Ari. 30 - Pratica assédio moral o servidor público que:

- ignorar ou excluir funcionário, dirigindo-se a ele somente por meio
de terceiros;

II - determinar transferência de área de trabalho sem a devida
justificação;

III - marcar tarefas com prazo de impossível cumprimento;
IV- espalhar rumores maliciosos a respeito do funcionário;
V - sonegar informações de forma insistente;
VI - subestimar esforços do funcionário;
Vil - criticar funcionário de forma persistente.
Art. 40 - A denúncia de assédio morai será apurada por processo

administrativo, provocado pela parte ofendida ou por autoridade
competente.

Parágrafo único - Fica assegurado o direito de ampla defesa ao
acusado, sob pena de nulidade.

Art. 5 0 - As penalidades administrativas a que se refere o art. 1°
desta lei serão aplicadas de forma progressiva, considerando-se o
aspecto da reincidência e o da gravidade da ação.

Parágrafo único - A pena de suspensão poderá ser convertida em
multa, quando conveniente para o serviço público, ficando o
funcionário obrigado a permanecer no exercício de sua função.

Art. 61 - A multa a que se refere o inciso III do art. 1° desta lei é de
R$100,00 (cem reais), atualizada mensalmente pelo índice de Preços
ao Consumidor - PC - ou outro que venha a substitui-lo.

Art. 70 - A arrecadação da receita proveniente de multa imposta por
processo administrativo reverterá em beneficio do programa de
aprimoramento profissional do servidor público, realizado
prioritariamente na unidade administrativa a que pertencer o
denunciado.
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Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados de sua publicação.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: Assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo.

Poder-se-ia se dizer que ele é tão antigo quanto o trabalho.
A novidade reside na intensificação, gravidade, amplitude e

banalização do fenômeno e na abordagem que tenta estabelecer o
nexo causal com o trabalho e tratá-lo como não inerente ao trabalho.
A reflexão e o debate sobre o tema é recente no Brasil, tendo
ganhado força com a repercussão da publicação, na França, do livro
de Marie France Hirigoyen "Harcelement Moral: La Violence Perverse
au Quotidien" e sua posterior tradução e publicação no Brasil, em
2000, pela Editora Bertrand, sob o título "Assédio Moral: A Violência
Perversa no Cotidiano".

Como conceito, temos que o assédio moral no trabalho é a
exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras,
repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício
de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas
autoritárias, onde predominam condutas negativas, relações
desumanas e não éticas, de longa duração, de um ou mais chefes,
dirigidas a um subordinado, desestabilizando a relação da vítima com
o ambiente de trabalho e a organização.

Esta conduta negativa dos chefes em relação a seus subordinados
constitui uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e
emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida é
isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada,
ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos
demais, que, por medo do desemprego e da vergonha de serem
também humilhados, associado ao estímulo constante à
competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e,
freqüentemente, reproduzem as ações e atos do agressor no
ambiente de trabalho, instaurando o "pacto da tolerância e do silêncio"
no coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se fragilizando.

A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do
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assediado de modo direto, comprometendo sua identidade,
dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à
saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade
laborativa, o desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco
invisível, porém concreto, nas relações e condições de trabalho.

O assédio moral no trabalho constitui um fenômeno internacional,
segundo levantamento recente da Organização Internacional do
Trabalho - OIT - com diversos países desenvolvidos. A pesquisa
aponta para distúrbios da saúde mental relacionados com as
condições de trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino
Unido, Polônia e Estados Unidos.

Em nossa cultura competitiva, urge adotarmos limites legais que
preservem a integridade física e mental dos indivíduos, especialmente
na esfera da administração pública estadual, sob pena de
perpetuarmos essa "guerra invisível" nas relações de trabalho.

Com esse objetivo, apresentamos este projeto, solicitando o apoio
de nossos nobres pares, por considerarmos tal iniciativa de grande
valia para o funcionalismo público estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 337/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.458/2002)

Dispõe sobre a certificação do queijo minas artesanal e dá outras
providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O queijo minas artesanal produzido em conformidade com o

estabelecido na Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002, receberá do
órgão fiscalizador um certificado de controle de origem e qualidade,
que conterá as características específicas da região demarcada do
Estado onde foi fabricado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por região
demarcada aquela que ofereça condições naturais e culturais
adequadas à produção do queijo minas artesanal, as quais conferem
características peculiares ao produto dela proveniente.

Art. 2 0 - Ficam criadas as regiões demarcadas da serra da Canastra,
da serra do Salitre e do Serro, que incluem os municípios constantes
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no Anexo desta lei.

Parágrafo único - O órgão competente poderá autorizar a criação de
outras regiões demarcadas, bem como a inclusão de município
naquelas criadas no "caput" deste artigo, mediante:

- solicitação de organização representativa de produtores;
II - comprovação, por meio de estudo oficial, da existência das

características específicas a que se refere o art. 10;
III - aprovação pelo Grupo Técnico de Certificação de Origem do

Queijo Minas Artesanal.
Art. 30 - O Grupo Técnico de Certificação de Origem do Queijo Minas

Artesanal, a ser criado no âmbito do Poder Executivo, nos termos do
regulamento desta lei, terá em sua composição, pelo menos:

- um representante do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -;
II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, indicado por seu Presidente;
III - três representantes de entidades organizadas de produtores

sediadas em Minas Gerais.
Art. 40 - Fica criado o Selo de Qualidade Queijo Minas Artesanal, a

ser exibido na embalagem do produto que obtiver o certificado de
controle de origem e qualidade a que se refere o art. 1°.

Parágrafo único - O queijo minas artesanal conterá no rótulo a
indicação de sua procedência.

Art. 50 - A utilização indevida da denominação queijo minas
artesanal inabilita o infrator a receber créditos, financiamentos e
benefícios estaduais pelo período de dois anos, contados a partir de
decisão do Grupo Técnico de Certificação de Origem a que se refere o
art. 30 desta lei, e o sujeita às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 200 (duzentas) a 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), de acordo com o porte do
empreendimento e o volume da mercadoria;

III - apreensão do produto.
Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
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III
(a que se refere o parágrafo único do art 21 da Lei n° ....)

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.4.2003.

Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Agostinho Patrús
Justificação: A Lei n° 14.185, de 2002, oriunda de projeto de lei de

iniciativa do ilustre Deputado João Batista de Oliveira, veio atender a
antigos anseios da classe produtora de queijos artesanais do Estado.
Além dos aspectos econômicos envolvidos na questão, extremamente
relevantes, já que a atividade é desenvolvida em praticamente todas
as regiões do Estado, tal •norma consagra, de forma irretocável, o
processo de produção de um bem carregado de valor histórico e
cultural, fato reconhecido recentemente, quando se elevou o queijo
minas artesanal à condição de patrimônio cultural do povo mineiro.

Contudo, um atributo peculiar ao queijo artesanal - sua procedência
- não foi contemplado pela lei citada. Em Minas, três áreas se
destacam pelas características de seus queijos, que tradicionalmente
levam seus nomes: as serras da Canastra e do Salitre e a região do
Serro. E bastante comum, em Minas, ouvirmos que o queijo do Serro
é mais saboroso que o queijo da Canastra, e vice-versa, ou que o
queijo da Serra do Salitre ëe presta melhor à fabricação do pão-de-
queijo que os demais.

Sem entrar no mérito gastronômico (mesmo porque todos os tipos
são excelentes), essas denominações demonstram um fato
consagrado em outros países com maior tradição na fabricação de
alimentos artesanais, como a França e a Itália: existe uma íntima
ligação entre o produto final, a forma como foi elaborado, ditada pela
tradição, e o sítio de produção (condições climáticas, de solo e
microbiológicas), que confere a esses produtos características únicas,
que não podem ser reproduzidas naturalmente em nenhum outro local
do planeta. Esses países desenvolveram sistemas legais que
protegem suas mercadorias, mediante rigoroso controle de qualidade.
Garantem, assim, oportunidades de negócios, que se traduzem em
empregos e alta rentabilidade para os produtores tradicionais. Os
sistemas mais conhecidos são exatamente os dos queijos e vinhos
europeus, com suas denominações de origem controladas e regiões
geográficas típicas, reconhecidas em todo o mundo.

'-A
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O queijo minas, com suas tipologias "padrão", "frescal" e

"curado", entre outras, pode ser produzido em qualquer Estado
brasileiro, ou mesmo em outros países, da mesma forma como no Sul
de Minas produzimos queijos dos tipos "provolone" ou "parmezão" (de
Parma, na Itália). Entretanto, os queijos do Serro, da Canastra ou da
Serra do Salitre são queijos minas que trazem consigo características
próprias, que traduzem as peculiaridades naturais e culturais dessas
regiões, as quais, por serem exclusivas, merecem proteção legal
específica.

Essas são as razões que nos levam a propor, de imediato, a criação
das três regiões demarcadas para o queijo minas artesanal, em razão
de sua tradição. Eventualmente, outras regiões poderão ser criadas,
por solicitação das organizações dos produtores e após análise por
um grupo técnico a ser criado no Executivo, conforme propomos no
art. 20 do projeto.

Esperamos, com a presente proposição, contribuir para o
aprimoramento do processo de produção do queijo minas artesanal,
com a certeza de que a busca pela excelência e o aperfeiçoamento do
controle de sua qualidade são imprescindíveis para que o produto
tenha o reconhecimento que merece. Condições para isso, a
natureza, a tradição e o talento do homem da Canastra, da serra do
Salitre e do Serro, nós, mineiros, sabemos que possuem.

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

PROJETO DE LEI N° 338/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 479/99)

Autoriza o Governador do Estado a conceder a servidor público
inativo o direito à percepção de proventos com base no vencimento
correspondente à jornada de trabalho de quarenta horas semanais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governador do Estado autorizado a conceder ao

servidor público inativo aposentado em data anterior à publicação do
Decreto n° 36.737, de 1995, o direito à percepção de proventos com
base no vencimento correspondente à jornada de trabalho de
quarenta horas semanais.

Art. 2 0 - O disposto no artigo anterior aplica-se ao ocupante de cargo

rÀ



11 

ou ao detentor de função pública posicionado nos segmentos de
classe constantes nos quadros anexos do Decreto n°36.033, de 14 de
setembro de 1994, relacionados no art. 20 do Decreto n° 36.737, de 31
de março de 1995.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: Normas jurídicas alternam diferentes determinações a

respeito da jornada de trabalho a ser cumprida pelo servidor público
estadual. Vejamos alguns exemplos:

- O Decreto n° 16.409, de 1974, que dispõe sobre o quadro
permanente a que se refere a Lei n° 5.945, de 1972, estabeleceu em
seu art. 18, 1, a iornada diária de 8 horas de trabalho para os
servidores públicos.

- Comandos legais posteriores, como a Lei n° 9.401, de 1986, e os
Decretos nos 27.471, de 1987, 29.302, de 1989, 29.344 e 29.650, de
1989, dispuseram sobre a redução da iornada de trabalho de
servidores públicos.

- Em 1995, o Decreto n° 36.737 fixa iornada de trabalho de 8 horas
para os segmentos de classe que menciona, dos quadros especiais
de que trata o Decreto n°36.033, de 1994,  e dá outras providências.

No parágrafo único do art. 1°, essa lei dispõe que o servidor que
atualmente cumpre 6 horas de trabalho e que ocupe cargo dos
segmentos de classes de que trata esse artigo poderá optar pela
jornada de 8 horas, no prazo de 10 dias a contar da data da
publicação do decreto. O mesmo decreto, em seu art. 50, incorpora
aos valores estabelecidos na tabela do Decreto n°36.631, de 1994, as
parcelas remuneratórias decorrentes do reenquadramento ou de
reposicionamentos anteriores, bem como aquelas relativas às
gratificações extintas em lei

Para os funcionários que na época fizeram opção por 8 horas diárias
de trabalho, foi estabelecida uma tabela de vencimentos pela jornada
semanal de 40 horas de trabalho, o que representou um significativo
aumento em sua remuneração.

Assim, a partir do Decreto n° 36.737, passa a ocorrer a seguinte
situação: servidores públicos que se aposentaram no período de 1986
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a 1994 o fizeram tendo sua jornada de trabalho reduzida a partir
das determinações legais supracitadas. Dessa maneira, esses
servidores não tiveram acesso à possibilidade de opção pela jornada
diária de 8 horas de trabalho nem ao conseqüente aumento de
remuneração, oportunidade concedida aos servidores em atividade.

Cumpre lembrar que a Constituição Federal de 1988 estabelece, no
§ 8° (acrescido pela Emenda à Constituição n° 20, de 15/12/98) do art.
40, que "os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas Quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou classificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão na forma da lei". (Grifo nosso.)

Normas jurídicas estaduais anteriores à atual Constituição já
estendiam a aposentados benefícios ou vantagens concedidos aos
servidores públicos em atividade, como a Lei n° 9.262, de 1986, que
dispõe em seu art. 6 0 : "O direito de opção previsto no artigo anterior é
extensivo a Magistrado e Conselheiro do Tribunal de Contas, iá
aposentados". (Grifo nosso.)

A luz do citado dispositivo constitucional, que explicita o direito do
servidor aposentado de ter acesso aos benefícios e vantagens
concedidos aos servidores em atividade, parece-nos evidente sejam
necessárias providências para garantir ao aposentado o benefício em
questão, que lhe é de direito.

Por essas razões é que submeto a meus nobres pares este projeto
de lei, contando com o seu apoio para que esta proposição seja
transformada em lei e venha a corrigir as distorções apontadas,
existentes a partir do Decreto n° 36.737, de 1995.

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

PROJETO DE LEI t'J° 339/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 559/99)

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operações que especifica e dá outras providências.



115
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 17.
"Art. 12- .............................................
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e

nos prazos previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária incidente sobre as operações de
importação, do exterior, de aparelhos, máquinas, equipamentos
médico-hospitalares, técnico-científicos e laboratoriais, sem similar
nacional, realizadas diretamente por pessoa tísica, hospitais, clínicas,
laboratórios, bancos de sangue e demais estabelecimentos
congêneres, desde que destinados a uso próprio ou a integração no
ativo fixo.

Art. 20 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: Em uma análise acerca da realidade tributária

relacionada à aquisição de equipamentos médico-hospitalares,
científico-laboratoriais, insumos, material de uso e consumo, constata-
se que a brutal carga fiscal existente, patrocinada pelos diversos entes
tributantes, redunda em enormes restrições impostas a clínicas,
laboratórios, hospitais e profissionais médicos, inviabilizando o devido
atendimento médico à população brasileira.

O atendimento médico e a atividade hospitalar não são meros atos
de comércio. Estão intrinsecamente ligados a rígidos preceitos legais,
éticos e morais, não podendo, portanto, ser tratados de modo
desinteressado, como vem sistematicamente ocorrendo no Pais.

Os valores arrecadados ao se importar um equipamento de
medicina são desprezíveis em relação à arrecadação total auferida
pelos Estados, representando esse item uma tração percentual ínfima
da arrecadação total.

A possibilidade de adquirir ou renovar equipamentos impõe aos
médicos e a suas associações uma ação conjunta e determinada, e



116
aos governos a diminuição dos encargos tributários, que oneram
sobremaneira equipamentos de custo já bastante elevado, adquiridos,
em sua maioria, por meio de financiamentos atrelados ao dólar
americano.

Está provado que é urgente e perfeitamente possível a adoção por
parte dos Governos dos Estados de uma política de tributação
compatível com a relevância social que o tema merece. Assim é que
parte dos Estados brasileiros, citando-se Rio de Janeiro, Bahia, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, e o Distrito Federal possuem incentivos
fiscais relacionados à importação de equipamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal vem deliberando pela não-incidência do
ICMS na importação direta de bem para uso próprio.

Este projeto trará grande beneficio a toda a população, pois
mediante a redução de custos, viabilizará seu acesso aos frutos da
tecnologia contemporânea. A luta pela vida inclui a possibilidade de se
levarem ao cidadão comum as modernas técnicas de prevenção e as
várias terapêuticas existentes.

- 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° 340/2003
(Ex-Projeto de Lei n°71/99)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco
imóvel constituído do lote n° 15 da quadra 21, com área de 561,60M2
(quinhentos e sessenta e um vírgula sessenta metros quadrados),
matriculado sob o n° 22.831, a fls. 137 do livro 3-Z, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio Branco.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: A APAE de Visconde do Rio Branco pleiteia a doação

de terreno que já vem sendo utilizado como área de recreação por
seus alunos, para nele construir uma quadra poliesportiva.

Para que a Associação possa construir a quadra, faz-se necessário
que o imóvel seja transferido ao seu patrimônio. E também de nosso
conhecimento que, efetivada a transação, a entidade receberá
importante doação de recursos, o que viabilizará a realização da obra.

Por se tratar de iniciativa de elevado alcance social, espero contar
com o apoio dos nobres pares nesta Casa para que esta proposição
seja aprovada, já que isso possibilitará a continuação do projeto
idealizado pela entidade, que possui magnífica atuação assistencial,
sendo, por isso mesmo, de grande importância para o povo mineiro.

- 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° 341/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 883/2000)

Autoriza o Poder Executivo a doar o Município de Maripá de Minas
o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Maripá de Minas o imóvel rural com benfeitoria constituída do prédio
da desativada Escola Estadual de Contendas, com área de 10.200m2
(dez mil e duzentos metros quadrados), situado na localidade
denominada Contendas, no Município de Maripá de Minas, havido por
doação, conforme a escritura pública transcrita sob o n° 3.899, a fls.09
do livro 3-H, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
G u ara rá.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se a assentamentos, a cargo do Município de Maripá de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: O imóvel em apreço, constituído de terreno com prédio

escolar, situado na localidade denominada Contendas, abrigou por
longo tempo a Escola Estadual de Contendas. Com  sua desativação,
ocorrida em razão da proximidade da Escola Municipal Antônio
Ferreira Martins, ficou a edificação ociosa, sofrendo constantes
invasões.

O Município de Maripá de Minas quer incorporar o imóvel a seu
patrimônio, pois pretende utilizá-lo em assentamentos. Tal medida
merece nosso irrestrito apoio, razão pela qual solicitamos a aprovação
da presente proposição.

- 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° 342/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.52312001)

Acrescenta parágrafo ao art. 53 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 53 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 10:
"Art. 53 -	 ...............................
§ 10 - Para fins das penalidades aplicadas na forma deste capítulo,

o valor da multa não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do
valor do estoque da empresa do contribuinte considerado para fins de
apuração do imposto devido, devendo a multa ser reduzida até esse
montante, caso haja excesso.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: O projeto de lei em tela atende ao princípio da

capacidade contributiva, um dos pilares do sistema tributário. As
multas aplicadas nas hipóteses previstas na Lei n°6.763, de 26/12/75,
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passam a ser limitadas a 10% do valor do estoque da empresa do
contribuinte. Caso haja excesso, deverão ser reduzidas a esse
montante. O projeto de lei em tela atende às disposições do Código
do Contribuinte do Estado. Para não produzir impacto negativo na
receita tributária, o art. 20 do projeto prevê sua vigência apenas no
exercício subseqüente.

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

PROJETO DE LEI N°343/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.422/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Salva Vidas, com
sede no Município de Juiz de Fora.

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

Salva Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: A Associação Projeto Salva Vidas é uma sociedade

civil, filantrópica, em funcionamento há mais de dois anos.
Destacam-se, entre os objetivos da Associação, enumerados no art,

20 do seu estatuto, os seguintes: libertar os indivíduos dos tóxicos;
reintegrar o ex-toxicômano na sociedade; contribuir para minorar o
uso indevido de drogas; formular literaturas para a família do
toxicômano e para a sociedade, visando prevenir a caminhada às
drogas, orientando-as no relacionamento com os toxicômanos;
promover terapia ocupacional e educacional em local apropriado,
onde o indivíduo se sinta amparado e seguro; coordenar e orientar o
trabalho de recuperação do toxicõmano, tanto em regime de internato
quanto de externato; combater a fome e a pobreza; divulgar a cultura
e o esporte; proteger o meio ambiente.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que a Associação Projeto Salva Vidas é
uma entidade com personalidade jurídica própria e que seus
Diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo
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exercício de seus cargos.

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares para
que esta proposta de lei seja acolhida.

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

PROJETO DE LEI N° 344/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.443/2002)

Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil Vovó Silvinha -
NEI VOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil

Vovó Silvinha - NEI VOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: O Núcleo Espírita Infantil Vovó Silvinha é uma

associação civil, filantrópica e está em funcionamento há mais de dois
anos.

Destacam-se, entre os objetivos da associação alencados no art. 2°
do seu estatuto, os seguintes:

a) prestar assistência à criança carente e suas famílias, em
atendimento no regime de creche casulo e no clube de pais; b)
promover ações integradas de saúde, tais como combate à
desnutrição; educação e prevenção em saúde bucal, educação e
prevenção em DST-AIDS, assistência psicopedagógica, entre outros;
c) desenvolver programas de educação moral-cristã, à luz dos
ensinamentos postulados pela Doutrina Espírita; d) promover ações
comunitárias em saúde pública e proteção do meio ambiente.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que a referida instituição possui
personalidade jurídica própria e que seus diretores, reconhecidamente
idôneos, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Dessa forma conto com o apoio dos colegas parlamentares para que
esta proposta de lei seja acolhida favoravelmente.

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

PROJETO DE LEI N° 345/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 782/99)

Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o programa de apoio ao pequeno produtor de

cana-de-açúcar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
conceder incentivo financeiro ao produtor cuja propriedade não
exceda 250ha (duzentos e cinqüenta hectares).

Parágrafo único - Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, o
produtor deverá comprovar:

- a regularidade do registro da propriedade no INCRA;
II - o cumprimento das obrigações tributárias específicas.
Art. 20 - São recursos financeiros do Programa:

- o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FLJNDERUR -,
criado pela Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista
no seu art. 30, 1;

- os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou entidades a ela vinculadas.

Art. 30 - Os recursos a que se refere o art. 20 serão repassados
diretamente ao produtor rural, em parcela única e anual, nas
condições previstas no anexo desta lei, após avaliação técnica
realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - EMATER.

Art. 40 - Os recursos repassados de acordo com o art. 3° destinam-
se ao custeio de despesas relacionadas como preparo do solo,
plantio, colheita e transporte.

Parágrafo único - A fiscalização da aplicação dos recursos
repassados será realizada pela EMATER ou por órgão indicado pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 50 - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Anexo

(Refere-se ao art. 30)
Categoria	de Benefício
Produtor	(UFIRs)
até 1 00h 1.000
101 até 150ha 1.500
151 a 250ha	2.000

Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a incentivar a

produção da cana-de-açúcar no Estado, uma vez que este vem
aumentando o movimento econômico em virtude da comercialização
dos produtos derivados, em especial a cachaça, o açúcar e o álcool.
Outro aspecto é o incentivo ao cooperativismo nesse setor,
possibilitando facilidades e estrutura na comercialização e obtenção
de melhores resultados.

Há necessidade de incentivar a permanência do homem no campo,
e termos a esperança de que esta iniciativa contribua para melhorar
as condições de vida do pequeno produtor rural no Estado.

Aumentando a produção, poderemos exportar e controlar os preços
internos e fortalecer o Pró-Alcool.

Ao apresentar este projeto de lei, espero contar com a anuência dos
nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°346/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.435/2002)

Altera dispositivo da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subitem 1.7.1 do item 1 da Tabela A da Lei n°6.763, de

26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte forma:
1.7.1 - permissão de trânsito para produto de origem vegetal -

5,00;".
Art. 2° - O subitem 1.8.1 da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"1.8.1 - produto agrotóxico, por produto - 2.000,00;".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: Como é sabido, em determinadas partes do nosso

Estado, a agricultura tem relevante papel na economia. Todavia,
embora Minas Gerais seja um grande produtor de produtos
agropecuários, a agricultura, principalmente, tem sido onerada com
uma elevada carga tributária, que penaliza especialmente o pequeno
agricultor.

Assim, toda medida que objetive minimizar o sofrimento desses
cidadãos e estimular a geração de riquezas deve ser bem aceita.
Dentro desse entendimento é que estamos apresentando este projeto
de lei, que visa reduzir em 50% a taxa de expediente que incide no
trânsito de produto de origem vegetal.

Tal como está previsto hoje, no texto legal, o referido tributo incide
sobre o trânsito de produto de origem vegetal, não se considerando a
cultura que está sendo comercializada nem o seu volume, o que
anula, por conseguinte, o pequeno lucro do produtor em determinadas
situações.

E, para o fim específico da compensação da renúncia de receita
previsto no art. 14 da Lei Complementar n° 101, de 2000, estamos
aumentando o valor do produto agrotóxico, já que a redução pela
metade da taxa implica perda de receita.

* - O quadro da (94) Tabela A e das Tabelas C e D foram publicados
na edição do "Diário do Legislativo" de 3.4.2003.

Efeitos de 1 0/1/97 a 31/12/99 - As Tabelas "A", 'C" e "D' passam a
vigorar de acordo com o art. 5 0 e vigência estabelecida pelo art. 15,
ambos da Lein° 12.425, de 27/12/96 - MG de 28 e ret. no de 11/1/97.

Efeitos de 1 0/1/97 a 27/1/99 - As Tabelas "A", "C" e "D" passam a
vigorar de acordo com o art. 50 e vigência estabelecida pelo art. 15,
ambos da Lei n0 12.425, de 27/12/96 - MG de 28 e ret. no de 11/1/97:"

- 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° 347/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 695/99)

Altera a Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, que dispõe sobre a
cessão, a compensação e a quitação de crédito tributário e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos a seguir enumerados da Lei n° 13.243, de 23

de junho de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 16- ....................................................................
§ 1° - A compensação poderá incidir, total ou parcialmente, sobre os

créditos tributários devidos pelo contribuinte, inclusive sobre o saldo
remanescente de parcelamento em curso.

Art. 18 - Os créditos do contribuinte ou de contribuinte do mesmo
grupo econômico relativos a precatórios judiciários poderão ser
utilizados para compensação de créditos tributários, atendidas,
cumulativamente, as seguintes condições:

- Os créditos tributários a serem compensados abrangem aqueles
inscritos ou não em dívida ativa até a data de publicação desta lei,
ajuizada ou não sua cobrança.

IV - O ICMS agregado mensalmente poderá ser quitado com parte
dos créditos tributários relativos a precatórios judiciários.

Art. 31 -	 ......................
§ 4° - Será concedida ao contribuinte ou responsável tributário o

prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei para
se habilitar ao benefício de que trata este artigo.

§ 6° - O valor de cada parcela será equivalente a 0,8% (zero vírgula
oito por cento) do faturamento bruto mensal do contribuinte, a partir da
publicação desta lei, e não será inferior a R$1 00,00 (cem reais).

§ 81 - O não-pagamento de duas parcelas consecutivas ou de três
alternadas acarretará o cancelamento do acordo, prosseguindo-se a
cobrança do saldo devedor remanescente do crédito tributário sem os
benefícios de que trata este capítulo, o mesmo ocorrendo na hipótese
do não- pagamento do imposto devido após a concessão do
parcelamento.

§ 11 - Sem prejuízo do disposto no art. 31, 'caput", incisos 1 a V, a
Secretaria de Estado da Fazenda poderá celebrar termo de acordo
com o contribuinte, concedendo-lhe parcelamento na forma do § 6°
deste artigo para quitação de créditos tributários vencidos e não
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recolhidos até trinta dias antes da data de publicação desta lei,
inclusive aqueles já inscritos em dívida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança.

§ 12 - Para fins do § 11, incluem-se os créditos tributários já
declarados e não pagos, bem como aqueles ainda não declarados, a
serem informados pelo devedor em denúncia espontânea perante a
Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 13 - Os débitos referentes a estabelecimento sem atividade
poderão, a pedido do contribuinte, ser consolidados na pessoa jurídica
atualmente ativa ou sucessora, da qual participe sócio ou responsável
do estabelecimento inativo que possua crédito tributário a ser quitado
na forma desta lei.

§ 14 - A pessoa física responsável por créditos tributários de
estabelecimento inativo, sem prejuízo do disposto no § 13, poderá
requerer junto à Secretaria de Estado da Fazenda, nas mesmas
condições previstas nesta lei, parcelamento especial de seus débitos
para pagamento em parcelas mensais não inferiores a R$50,00
(cinqüenta reais) cada uma.

Art. 32 - ......................................................................
§ 30 - O parcelamento será considerado automaticamente celebrado

com a assinatura do termo ! de acordo e a entrega do demonstrativo
mencionado no § 2°, seguido do recolhimento da primeira parcela,
observado o disposto no § 60 do art. 31.

§ 4° - A concessão de parcelamento do crédito tributário, na forma e
nas condições desta lei, será garantida por aval do sócio ou
responsável.

Art. 33 - .........................................................
III - O parcelamento de que trata o inciso II poderá ser objeto de

reparcelamento.
Art. 34 - ............................................................
Parágrafo único - .....................................................

- A concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada
ao pagamento dos honorários advocatícios, quando cabíveis,
calculados à razão de 1% (um por cento) sobre o valor do crédito
tributário apurado e atualizado na forma do Anexo 1 desta lei, desde
que já tenha ocorrido a citação válida do sujeito passivo.".

Art. 20 - A Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar
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acrescida dos seguintes artigos e dos Anexos 1 e II, renumerando-
se os demais:

"Art. .... - Os créditos tributários objeto de quitação na forma do § 11
do art. 31 desta lei terão seus valores atualizados, desde o seu
vencimento original, mediante a aplicação dos índices constantes na
Tabela de Fatores de Atualização de que trata o Anexo 1 desta lei,
sem imposição das multas previstas na legislação vigente.

§ 1° - Sobre o valor apurado na forma do "caput", serão acrescidos
juros remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano ou 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) ao mês, calculados conforme o Anexo
II, até trinta dias antes da publicação desta lei.

§ 2° - Apurado o valor do novo débito, na forma prevista no "caput" e
no § 1° deste artigo, serão computados juros de mora equivalentes a
6% (seis por cento) ao ano, a contar da data da publicação desta lei.

Art. .... - Sem prejuízo do disposto no art. 31, ao contribuinte que
apresentar projeto básico mediante a fixação de metas a serem
atingidas, incluindo volumes de produção e geração de empregos, a
ser desenvolvido em região carente e definida conforme prioridade a
ser estabelecida pelo Governo do Estado, mediante a transferência ou
a expansão de estabelecimentos segundo as regras vigentes no Pró-
Indústria - PROIND -, fica assegurada a redução de até 80% (oitenta
por cento) dos débitos que possuir junto à Fazenda Pública Estadual.

Parágrafo único - O projeto básico a ser apresentado pelo
contribuinte deverá mencionar o prazo máximo para sua execução,
que não poderá ser superior a dois anos, comprometendo-se aquele a
manter o novo investimento na localidade indicada no projeto por um
período mínimo de dez anos.".

Art. 30 - O Poder Executivo adotará, no prazo de trinta dias contados
de sua publicação, as medidas necessárias à operacionalização desta
lei, bem como regulamentará, no prazo de trinta dias, o disposto nos
arts. l°a 30 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do mês subseqüente ao de sua
publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
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Justificação: A política econômica imposta ao País criou, com a

abertura de mercado, desequilíbrio de concorrência, colocando as
empresas em condições adversas. A mudança de paradigma
empurrou várias empresas para a inadimplência com os tributos, que,
embora declarados, não puderam ser quitados, numa verdadeira
corrida pela sobrevivência. A falta de pagamento e os atrasos
impostos por fornecedores do próprio Estado, em todos os níveis,
também contribuíram para o crescimento dessa inadimplência.

A falta de certidões, devido à inadimplência compulsória a que
ficaram sujeitas as empresas mineiras, impede que elas participem de
outros certames, empurrando-as para a economia informal. Isso cria,
muitas vezes, desequilíbrio em relação ás empresas concorrentes,
que pagam em dia seus impostos e compromissos, mas são
prejudicadas pelos diferenciais de custos em outros mercados.

Com a impossibilidade de renegociação das dividas com o Estado,
estas empresas participam de um círculo vicioso: não pagam porque
não vendem e não vendem porque não pagam.

Visando encontrar uma saída que permita que essas empresas
retornem ao mercado e cumpram suas obrigações com o fisco nas
novas transações comerciais que realizem, viabilizando a quitação
dos passivos existentes, este projeto tem por objetivo criar
mecanismos de saneamento dos créditos tributários do Estado, no
âmbito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS. Esses mecanismos possibilitarão à Fazenda Pública arrecadar,
em curto período, valores cuja realização é de longo prazo,
desafogando o contencioso tributário administrativo e o Poder
Judiciário. Assim, o Estado poderá quitar seus compromissos
financeiros, e as empresas interessadas em acertar seus débitos com
o Fisco Estadual poderão fazê-lo de forma exeqüível, em face das
atuais circunstâncias de endividamento em que se encontram.

O projeto vem ao encontro dos interesses recíprocos do Estado e do
contribuinte, nos mesmos moldes dos saneamentos fiscais
promovidos pelo Governo Federal, a exemplo da Lei n° 9.779, de
1998.

De janeiro a novembro de 1998, a arrecadação da Receita Estadual
cresceu 28,8% em relação a 1997. Entretanto, a despesa cresceu
31,3% no mesmo período. 0 destino dos gastos públicos é
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pagamento do funcionalismo, custeio da máquina administrativa,
serviço da dívida e outros. Estes itens de despesa têm tendência
crescente, o que não ocorre com a receita do ICMS, notadamente a
corrente, que se encontra estagnada na média de R$430.000.000,00
ao mês.

A conjuntura econômica, marcada pela restrição dos mercados
consumidores e pelos juros elevados, não permite estimativa
crescente da arrecadação por parte do Estado e, o que é mais grave,
faz com que a carga tributária incidente sobre a produção seja
predatória para as empresas e o empresário.

Vive-se um circulo vicioso: o Estado não consegue elevar as
receitas tributárias necessárias para suportar as despesas crescentes,
e as empresas não conseguem manter-se num mercado recessivo e
suportar uma carga tributária crescente. As dívidas para com a
Fazenda Estadual se acumulam, e os débitos anteriores se
agigantam, criando um obstáculo intransponível para a produção.

A solução definitiva será a aprovação de uma reforma tributária
positiva, que desonere a produção, amplie a base arrecadadora e crie
condições para o crescimento da economia brasileira. Urge,
entretanto, solucionar a questão tributária atual, permitindo a
recuperação de recursos e reduzindo a inadimplência. Para a
empresa contribuinte momentaneamente em débito com a Fazenda, o
ganho será o seu reequilíbrio, a normatização de sua situação e,
principalmente, a equalização da concorrência.

São as médias e pequenas empresas que mais devem à Receita
Estadual e se vêem impedidas de quitar suas obrigações com base no
atual sistema de prazos, juros, correção monetária, multas e
exigências.

A proposta central desta lei é a adoção da Tabela de Fatores de
Atualização, constante no Anexo 1, para a correção de valores
registrados em débito, acrescidos de juros remuneratórios calculados
conforme a regra ali estabelecida, O resultado obtido corresponderá
ao valor global do débito e será liquidado de acordo com a capacidade
de pagamento da empresa - prestações limitadas a 0,8% do
faturamento mensal - pelo período necessário ao adimplemento.

O Estado receberá os seus créditos, e as empresas que aderirem a
esse sistema quitarão suas obrigações para com a Fazenda,
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recuperando fôlego para equilibrar suas contas. Essas empresas
terão o compromisso de manter em dia os impostos de suas novas
transações, aumentando a arrecadação, tão necessária à busca do
equilíbrio das contas do Estado.

Por estas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

* - Os quadros dos Anexos 1 e II foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 3.4.2003.

- 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° 348/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.210/2000)

Altera o art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990, que
dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 10 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de 1990,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 10- Para fins de prestação previdenciária, são dependentes do

segurado, preferencial e excludentemente, na seguinte ordem:
- a esposa ou o marido, a companheira ou o companheiro mantidos

há mais de cinco anos e os filhos de qualquer condição menores de
vinte e um anos ou inválidos;

II - a pessoa designada, que, se for do sexo masculino, deverá ser
menor de dezoito anos, maior de sessenta anos ou inválida;

III - o pai inválido ou a mãe;
IV - os irmãos de qualquer condição, menores de dezoito anos ou

inválidos, e as irmãs solteiras de qualquer condição, menores de vinte
e um anos ou inválidas.

§ 1 0 - A existência de dependente de qualquer das classes
enumeradas nos incisos 1 e II deste artigo exclui do direito à prestação
previdenciária os dependentes relacionados nos incisos
subseqüentes.

§ 20 - Equiparam-se aos filhos, nas condições estabelecidas no
inciso 1, mediante declaração escrita do segurado:

- o enteado;
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o menor que, por determinação judicial, se encontre sob sua

guarda e não possua bens suficientes para o próprio sustento e
educação, só se admitindo mais de um quando todos tiverem relação
de parentesco, até o terceiro grau, com o segurado;

III - o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens
suficientes para o seu próprio sustento e educação.

§ 30 - Não havendo esposa ou marido com direito à prestação
previdenciária, a pessoa designada poderá, mediante declaração
escrita do segurado, concorrer com os filhos deste.

§ 40 - Não sendo o segurado civilmente casado, considerar-se-á
tacitamente designada a pessoa com quem se tenha casado segundo
rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no parágrafo
anterior.

§ 50 - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes
mencionados no inciso III do "caput" deste artigo poderão concorrer
com a esposa ou o marido, a companheira ou o companheiro ou a
pessoa designada, salvo se existir filho com direito à prestação
previdenciária.

§ 60 - Não terá direito à prestação o cônjuge judicialmente separado
ou divorciado, ao qual não tenha sido assegurada percepção de
alimentos, nem o que houver incorrido em abandono do lar conjugal
sem justo motivo, declarado judicialmente por sentença transitada em
julgado.".

Art. 2 0 - Apenas para efeito de percepção da assistência médica,
hospitalar, farmacêutica, odontológica e complementar, é facultado ao
segurado inscrever como dependentes, desde que vivam às suas
expensas e não tenham meios de subsistência:

1 -o pai inválido e a mãe;
2 - a mãe viúva, solteira, abandonada, separada judicialmente ou de

fato;
3 - os filhos até vinte e um e vinte e quatro anos, enquanto

estudantes de curso de segundo grau ou superior.
Parágrafo único - A forma de comprovação das condições exigidas

no "caput" deste artigo será definida pelo Conselho Administrativo do
IPSM.

Art. 30 - O IPSM fica autorizado a receber a inscrição, pelo segurado,
compulsório, para fins de assistência à saúde, das seguintes pessoas:
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- ascendentes;

II - filhos solteiros maiores de vinte e um anos;
III - filhos adotivos e enteados maiores de vinte e um anos, desde

que solteiros;
IV - irmão solteiro maior de dezoito anos e irmã solteira maior de

vinte e um anos que vivam sob a dependência econômica do
segurado.

§ 1 0 - O atendimento à saúde previsto no "caput" deste artigo será
assegurado mediante o recolhimento de contribuição mensal a ser
efetuado por meio de carnê ou similar ou de desconto nos
vencimentos do segurado.

§ 20 - O valor das contribuições, assim como os direitos e deveres
do segurado, serão definidos em deliberação aprovada pelo órgão de
orientação superior do Conselho Administrativo do IPSM.

§ 30 - As contribuições recolhidas na forma deste artigo ficam
vinculadas, obrigatoriamente, ao atendimento à saúde.

§ 40 - Para a fixação do valor das contribuições a que se refere este
artigo, será observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao
benefício.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte
àquele em que se completarem noventa dias da data de sua
publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: O Estado de Minas Gerais propicia a previdência a

seus servidores por meio do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, regulado pela Lei n° 9.380 de
18/12/86, e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM
-, com base na Lei n° 10.368, de 28/12/90.

Após amplos debates nesta Casa, foi sancionada a Lei n° 13.455,
em 12/1/2000, introduzindo algumas modificações no IPSEMG. A
nova lei ampliou ainda mais as diferenças existentes entre as
definições de dependentes dos segurados adotadas pelos Institutos,
sendo a do IPSM bem restrita, se comparada com a do IPSEMG.

A Constituição Federal permite diferenciações entre servidores
públicos e militares do Estado, mas isso absolutamente não pode
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existir quando se trata da definição de dependentes para fins
previdenciários. Este projeto procura reparar a falha existente, dando,
por dever de isonomia, aos dependentes dos militares definição
idêntica à dos servidores públicos.

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

PROJETO DE LEI N° 349/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 252/99)

Dispõe sobre a devolução de multas de trânsito pelo Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a restituir aos

contribuintes que tiveram os recursos deferidos pela Junta
Administrativa de Recursos de Infração do Detran - JARI -, os valores
devidos provenientes de multas de trânsito.

Art. 20 - A devolução dos valores referentes ao artigo anterior deverá
ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar do prazo de
deferimento.

Parágrafo único - O descumprimento deste dispositivo acarretará
multa de dois por cento acrescida de juros e correção monetária.

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

Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: Desde janeiro de 1999, não houve por parte do

Governo do Estado nenhuma restituição aos contribuintes que
anteciparam o pagamento das multas para aproveitar o desconto de
20% previsto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, bem como de
multas que tiveram seus recursos deferidos pela JARI.

E fartamente noticiado pela imprensa que milhares de motoristas em
Minas estão na fila à espera da devolução de valores. Só nos
primeiros meses do ano, 4.875 motoristas convenceram os
integrantes da Junta de que as multas de trânsito aplicadas contra
eles eram indevidas, sem que tenham recebido o dinheiro de volta.

Alegar que a devolução é mera divergência operacional não
convence. O contribuinte vê na devolução um direito adquirido. Esse
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projeto visa exatamente a corrigir essa distorção.

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

PROJETO DE LEI N° 35012003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.244/2002)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Cambuí
o imóvel que especifica.

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

Município de Cambuí o imóvel situado no local denominado Chácara
da Rubina, naquele município, com área de 3.000m 2 (três mil metros
quadrados), conforme o registro n° R.02/23.436, a fls. 102 do livro n°2
(dois) do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Cambuí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A medida consubstanciada na proposta reveste-se de

pleno direito, uma vez que o Município de Cambuí doou ao Estado o
imóvel citado no corpo do projeto, para a construção de prédio que
seria destinado ao funcionamento da delegacia de polícia e da cadeia
pública.

Uma vez que tal prédio foi erguido em outro imóvel, de propriedade
do Estado, o Executivo local pretende a sua reversão ao patrimônio
municipal. Tal vontade está materializada no art. 3° da Lei Municipal n°
1.358, de 1977.

Por se tratar de uma justa medida, peço o apoio dos nobres pares à
sua aprovação.

- 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° 351/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.654/2001)

Concede desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, aos
proprietários de veículos que fizerem a conversão para bicombustível,
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objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural Veicular -
GNS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica concedido ao proprietário de veículo, pessoa física ou

jurídica de qualquer fim e natureza, que fizer a conversão para
bicombustível, objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural
Veicular - GNS -, o desconto de 50% (cinqüenta por cento) no
pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
- IPVA.

Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as
formalidades a serem observadas para a concessão do desconto
previsto no "caput' deste artigo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A proposta ora apresentada tem por escopo conceder

aos proprietários de veículos que fizerem a conversão para
bicombustível, objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural
Veicular - GNV -, desconto de 50% no pagamento do IRVA.

A medida objetiva fomentar o uso de veículo movido a gás natural,
contribuindo, ainda, para a preservação do meio ambiente, a
segurança e a própria economia dos que utilizarem esse tipo de
combustível.

O GNV representa uma importante alternativa de combustível, já
que, de todos os outros combustíveis utilizados, é o que menos agride
o meio ambiente e apresenta o menor custo. Ao contrário do óleo
combustível, o impacto do gás natural sobre o meio ambiente é
praticamente zero. Ele tem baixíssimo teor de poluentes, não emite
fuligem nem exige tratamento dos gases de combustão.

E reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis. Os
cilindros de alta pressão, responsáveis pelo armazenamento do GNV
nos veículos, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao
impacto de projéteis de armas de fogo. O risco de uma combustão é
muito menor com o GNV. Enquanto o álcool se inflama a uma
temperatura de 200°C e a gasolina, a 300°C, o gás se queima a
620°C. Além disso o abastecimento é feito sem que o produto entre
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em contato com o ar, o que elimina a possibilidade de combustão.
O GNV é altamente valorizado em conseqüência da progressiva
conscientização mundial da relação entre a energia e o meio
ambiente. Além disso, é um bom aliado para o bolso do proprietário,
que economiza até 60%.

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação do presente
projeto, já que vem ao encontro de uma melhor qualidade de vida para
o cidadão em todos os aspectos.

- 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° 352/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.430/2001)

Torna obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacinação contra
hepatite B nos casos que menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Estado oferecerá vacinação contra hepatite B às crianças,

aos adolescentes e às pessoas pertencentes a grupo de risco.
Art. 20 - O Estado realizará campanhas periódicas de esclarecimento

sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância da
vacinação.

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de:

- dotação consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Causada por um DNA-vírus, a hepatite E é uma doença

freqüente, de importância clínica e universal. Estima-se que mais de
350 milhões de pessoas no mundo sejam portadoras do vírus.

Esse tipo de afecção hepática pode manifestar-se, na forma menos
complicada, como quadro pseudogripal pouco importante, ou pode
configurar quadros mais graves, como a insuficiência hepática.
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A evolução natural da doença compreende basicamente três

etapas: uma fase inicial - com anorexia, mal-estar, náusea, vômito e
febre -, uma fase com icterícia e uma fase de recuperação. Esses
casos correspondem a 90% do total, mas a doença pode cronificar-se
e evoluir para cirrose. O vírus B é ainda agente de câncer primário de
fígado; a carcinogênese pode ocorrer em qualquer fase da
hepatopatia.

A hepatite 8 pode ser transmitida por sangue, soro, seringa e
agulhas contaminadas; também se transmite por meio das relações
sexuais.

O risco de contrair hepatite B por um único contato com sangue
infectado é de quase 50%. Acredita-se que o risco de contrair a
doença seja cem vezes maior que o de adquirir o vírus da AIDS.

A doença também pode ser transmitida pelo contato de lesões da
pele com material contaminado pelo vírus. O antígeno do vírus da
hepatite B já foi encontrado em escovas de dentes, em mamadeiras,
em brinquedos e em móveis de cozinha.

O recém-nascido adquire o vírus da mãe portadora; as crianças,
mesmo que não desenvolvam os sintomas da doença, tornam-se
portadoras do vírus. Quando a doença se manifesta numa etapa tão
precoce da infância, é provável que cause conseqüências sérias mais
tarde na vida.

Estão especialmente expostos ao vírus pessoas que trabalham em
área de saúde, pacientes em hemodiálise, pacientes hemofílicos,
pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, pessoas com múltiplos
parceiros sexuais, indivíduos institucionalizados e contactantes
familiares de indivíduos portadores do antígeno do vírus.

Dadas as características da doença, sua gravidade e a facilidade
com que pode ser transmitida, recomenda-se a vacinação de grupos
mais expostos, de crianças e adolescentes. Espera-se, com esse
cuidado preventivo, reduzir o número de casos ao longo do tempo, em
especial pela diminuição do número de portadores assintomáticos.

A medida que pretendemos ver implantada por meio desse projeto
de lei configura-se, pois, como instrumento de especial significado
para a saúde pública em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 353/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.266/2002)

Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de João Pinheiro, com sede no Município de João
Pinheiro.

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

Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro, com sede no
Município de João Pinheiro.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A referida Agência, fundada em 1988, tem por

finalidades precípuas promover programas que gerem emprego e
renda e fortalecer o desenvolvimento econômico e social do
município, visando ao bem-estar da comunidade onde atua.

Além do mais, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas à concessão do título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N°354/2003
- (Ex-Projeto de Lei n°1.808/2001)

Altera o art. 30 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação
entre o Estado e os municípios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 3° da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 - O recebimento das parcelas do Salário-Educação pelos

municípios fica condicionado ao cumprimento do percentual
constitucional para aplicação em educação, apurado trimestralmente
no exercício em curso, quando da liberação dos recursos.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Lei Complementar Federal n° 10112000, em seu art.

25, define transferência voluntária de recursos a ente da Federação;
como aquela decorrente da cooperação, do auxílio ou da assistência
financeira que não decorra de determinação constitucional ou legal ou
os destinados ao Sistema Unico de Saúde.

A Quota Estadual do Salário-Educação (art. 15, § 1°, II, da Lei
Federal n° 9.424, de 24/12/96, e art. 20 da Lei n° 9.766, de 18/12/98)
foi regulamentada pela Lei Estadual n° 13.458, de 12/1/2000. Como é
uma verba decorrente de disposição legal, não é voluntária e está fora
do enunciado da Lei Complementar n° 10112000. E, portanto,
obrigatória. Não há, pois, como manter as restrições contidas no art.
30 da Lei Estadual n° 13.458, que se pretende alterar. Manter-se-ia,
dessa forma, a obrigatoriedade constitucional de aplicação de
percentual de 25% em educação, que seria apurado trimestralmente
no exercício em curso, quando da liberação dos recursos.

Pelos motivos expostos, contamos com a anuência dos nobres
parlamentares desta Casa à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 355/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.064/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Curvelo o imóvel constituído de um terreno com a área 3.828,00m2
(três mil oitocentos e vinte e oito metros quadrados), situado nesse
município e registrado a fls. 223 do livro 3-BF, matrícula n° 36.039, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma escola municipal para suprir as necessidades da
demanda educacional do Distrito de JK e região.

Art. 20 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do



39
Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 40 -Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade formalizar a

doação de um terreno do Estado ao Município de Curvelo.
O referido terreno encontra-se na localidade de São José da Lagoa,

hoje Distrito de JK, e, atualmente, não tem nenhuma serventia para o
Estado, sendo, inclusive, objeto de uso de terceiros, já que nele
funcionava a Escola Estadual Padre Augusto Horta.

Por isso, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobre
pares nesta Casa, para que essa proposição seja aprovada e
transformada em lei, de forma a permitir a concretização desse
importante pleito consignado em seu texto.

- 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° 356/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.569/2001)

Estabelece normas de segurança pública para os condutores de
motocicletas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os condutores e passageiros de motocicletas e veículos

ciclomotores ficam obrigados a trazer no equipamento obrigatório de
segurança, o capacete, a mesma inscrição da placa do veículo
registrada no RENAVAM, para efeito de identificação do condutor e do
passageiro.

§ 1° - Fica estipulada a aplicação de pena de multa a ser definida
pelo Poder Executivo, através de decreto regulamentar, e apreensão
em caso de descumprimento do art. 1°.

§ 2° - A impressão prevista no "caput" deste artigo deverá ter as
dimensões de 10cm (dez centímetros) de altura por 15cm (quinze
centímetros) de largura, em cor preta com fundo cinza, localizada na
parte anterior do capacete.
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Art. 2° - O poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo

de trinta dias após sua publicação.
Art. 30 - Esta lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua

publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: A presente proposição legislativa está motivada pela

onda crescente de atos criminosos praticados por marginais com o
uso de motocicletas, em face do fácil acesso a esses veículos quando
empregados em fugas e da dificuldade na identificação de seus
condutores pelo uso do equipamento obrigatório de segurança: o
capacete.

Os numerosos crimes praticados com o auxílio desse veículo levam-
nos cada vez mais a nos preocuparmos com as formas de combater
essa modalidade de empreendimento criminoso.

O uso de uma identificação obrigatória no capacete torna mais difícil
o uso das motocicletas para a prática de roubos e homicídios,
conquanto a fiscalização contínua pelos órgãos competentes
implementará a cultura de uso dos mesmos veículos sem a facilidade
de retirada da placa, dando maior facilidade às vítimas de identificar o
condutor pela placa impressa no equipamento.

Por outro lado, a competência e a perfeita sintonia com os diplomas
constitucionais da República e de nosso Estado se mostram
evidentes, pois a matéria enfocada em nada tange a norma de
trânsito, mas objetiva unicamente a segurança pública.

Diante desses relevantes motivos rogamos aos nobres pares a
aprovação da proposição ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N° 357/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.403/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira, com sede no
Município de lguatama

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Proteção à Maternidade e à Infância Maria Cândida da Silveira,
com sede no Município de Iguatama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: Deve ser estimulada toda e qualquer organização civil

que colabore com o Estado no desempenho de seu papel dinamizador
do processo destinado a melhorar as condições de vida do cidadão. E
com esse pensamento que ora propomos seja atribuído
reconhecimento público ao valoroso trabalho que a Associação de
Proteção à Maternidade e á Infância Maria Cândida da Silveira vem
prestando à comunidade em geral. A entidade a que aludimos visa
assistir os cidadãos através de serviços médicos, sanitários e
assistência domiciliar, tornando-se, pelo trabalho relevante que
exerce, de grande significação para os moradores do município a que
atende.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas parlamentares
para que esta proposição tenha pronto acatamento.

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

PROJETO DE LEI N° 358/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.587/2001)

Dispõe sobre a redução da taxa de iluminação pública sobrõ os
consumidores de energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo fica autorizado a reduzir em 35% (trinta e

cinco por cento) a alíquota da taxa de iluminação pública incidente
sobre os consumidores de energia elétrica durante a vigência do
Plano de Racionamento de Consumo de Energia imposto pelo
Governo Federal.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: De acordo com o Plano de Racionamento de Consumo
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de Energia estabelecido pelo Governo Federal, as Prefeituras
Municipais lerão de economizar 24% em junho e 35% a partir de julho,
mensalmente, da sua demanda de consumo de energia elétrica.

A expectativa é de que o percentual imposto possa ser alcançado
por meio da adoção de um programa interno de racionalização de
consumo de energia. Uma das medidas a serem implementadas pelas
Prefeituras será a de promover o desligamento de parte de áreas
onde existe iluminação pública.

Essa alternativa escolhida é a mais simplista, pois não acarretaria
custos adicionais para as Prefeituras, como aquela de optar pela
substituição de uma lâmpada incandescente de 100w por uma de
60w, que resultará em um consumo 40% menor, embora com alguma
perda na qualidade de luz emitida. A economia de energia pode
também ser alcançada com o uso de lâmpadas fluorescentes
tubulares.

A opção adotada pelas Prefeituras, além de aumentar o problema de
segurança da população - que já é bastante grave - com menos luzes
acesas pelas cidades, também sacrifica os consumidores, que
continuam pagando a taxa de iluminação, embora deixando de ser
beneficiados com a mesma prestação de serviços.

Assim sendo, mesmo que a cobrança dessa taxa de iluminação não
fosse considerada ilegal por muitas pessoas ela deveria no mínimo,
ser reduzida durante o período de racionamento de energia elétrica
imposto pelo Governo Federal.
- - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 359/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.070/2000)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cláudio parte do imóvel de propriedade do Estado situado nesse
município, na Rua Múcio Guimarães Tolenlino, no Distrito de
Monsenhor João Alexandre, constituído de terreno com área total de
360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), no qual se
encontra um prédio com 51,67m 2 (cinqüenta e um vírgula sessenta e
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sete metros quadrados) de área construída, conforme registro n°
3.104 do livro R-2 e averbação n o 3.104 do livro Av- 3, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cláudio. Parágrafo único - O
imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à construção da
sede do Clube das Mães de Monsenhor João Alexandre.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: Com a proposição em apreço, pretende a Prefeitura

Municipal de Cláudio beneficiar o Clube das Mães de Monsenhor João
Alexandre com a construção de sua casa principal, uma vez que falta
à entidade local onde possa exercer plenamente suas atividades. O
trabalho do mencionado Clube reveste-se de cunho humanitário,
beneficiando a comunidade. Assim, imprescindível se revela a
aprovação do projeto de lei em tela para que possa ter
prosseguimento a concretização dos meritórios projetos idealizados
pela municipalidade em prol do Clube de Mães.

- 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° 360/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 322/99)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
Caldas imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas imóvel situado nesse município, no lugar
denominado Povoado de São Bento, no Bairro de São Bento,
constituído por um terreno com área aproximada de 12.321m 2 (doze
mil trezentos e vinte e um metros quadrados) e dimensões de 111 m
(cento e onze metros) de frente e de lado e 109m (cento e nove
metros) de fundo e registrado sob o n° 13.033, em 17 de fevereiro de
1932, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.
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Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à

construção de moradias para pessoas carentes.
Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, lindo o prazo de 3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: Conforme notas às tis. 130 e 131 do livro n° 72 do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas, o imóvel em
questão foi doado por José Lázaro Pereira e sua mulher ao Estado de
Minas Gerais, com o fim de nele se construir uma unidade escolar,
nos termos do Convênio Especial de 1949, celebrado entre o Estado
donatário e o Ministério da Educação e Saúde.

Ocorre que, até o presente momento, não foi dada ao terreno
nenhuma destinação, e a Prefeitura manifestou o interesse de utilizar
o imóvel para instalar projeto de habitação popular.

Nada mais justo, portanto, que a doação do imóvel ao município, e,
para tanto, conto com o apoio dos colegas parlamentares à
proposição.

- 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° 361/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.376/2001)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas
rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica obrigada a colocação de placas de sinalização que

indiquem o hospital mais próximo e sua distância nas estradas
estaduais.

Art. 2 0 - A responsabilidade pela implantação estabelecida no art. 1°
ficará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 1°de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: As rodovias que permitem o trânsito de veículos

destinados ao transporte de passageiros e cargas de um pólo a outro
deste nosso desenvolvido Estado são construídas com enorme ônus
para o erário público.

Os componentes acessórios de todo o complexo rodoviário criam
uma infra-estrutura que completa o simples leito asfáltico das pistas,
dando-lhe acabamento, sinalização, iluminação, serviços de
emergência, vias de acesso e passarelas.

O crescimento contínuo do número de veículos em circulação nas
rodovias estaduais tem obrigado nossas autoridades a tomar medidas
disciplinadoras indispensáveis e inadiáveis.

Entre essas medidas, entendemos como prioritária a colocação de
placas que indiquem o hospital mais próximo e sua distância nos
pontos estratégicos de todas as estradas estaduais.

Por esses motivos, e considerando que o presente projeto de lei visa
a salvaguardar a integridade física dos transeuntes, esperamos contar
com sua aprovação pelos nossos nobres pares nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 362/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 250/99)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itanhandu o imóvel constituído de terreno com área aproximada de
454,56m 2 (quatrocentos e cinqüenta e quatro vírgula cinqüenta e seis
metros quadrados), situado nesse município, matriculado sob o n°
1.053, a fls. 153 do livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implementação, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, das funções administrativas da Prefeitura
Municipal de Itanhandu.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei encontra-se ocioso.

Por esta razão, o Chefe do Executivo do Município de Itanhandu
pleiteia a doação do bem ao município para que nele se instale órgão
da administração pública municipal.

Efetivada a transferência pleiteada, o imóvel, certamente, atenderá
ao interesse coletivo, fim último de todo próprio público.

Esta iniciativa visa a ampliar e a aprimorar os serviços públicos
disponíveis no citado município, razão por que espero contar com o
indispensável apoio dos nobres pares à sua aprovação.

- 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° 36312003
(Ex-Projeto de Lei n° 772/99)

Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Lar Carente
Francisca Celira - SALC -, com sede no Município de Santa Rita do
Sapucaí.

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

Lar Carente Francisca Celira - SALC -, com sede no Município de
Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: Regularmente instituída, a Sociedade de Apoio ao Lar

Carente Francisca Celira foi criada em 18/4/95, com a finalidade de
amparar e apoiar todo ser humano carente de recursos, como dispõe
o art. 1° de seu estatuto.

Entidade sem fins lucrativos, de natureza eminentemente
filantrópica, a SALC desenvolve trabalhos por meio da doação de
roupas, alimentos, medicamentos e ajuda de toda a sorte, distribuídos
gratuitamente aos necessitados e proporcionalmente ao número de
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membros das famílias comprovadamente carentes.

Preenchendo a entidade todos os requisitos legais para que seja
declarada de utilidade pública, conto com o apoio dos nobres pares à
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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 364/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.499/2002)

Declara de utilidade pública a Casa de Caridade e Assistência à
Maternidade e Infância de Itanhandu Dr. Rubens Nilo, com sede no
Município Itanhandu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Caridade e

Assistência à Maternidade e Infância de Itanhandu Dr. Rubens Nilo,
com sede no Município de Itanhandu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: A Casa de Caridade e Assistência à Maternidade e

Infância de Itanhandu Dr. Rubens Nilo, fundada em 1°/1/40, tem por
finalidade a prática da caridade cristã através da assistência social.

A instituição trabalha incessantemente para prestar assistência
médico-hospitalar aos enfermos, inclusive os indigentes, além de
assistir as gestantes, as pessoas idosas e as crianças.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para que ela seja declarada 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 1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 365/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.253/2002)

Institui o Dia da Adoção Infantil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia da Adoção Infantil, a ser comemorado
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anualmente no Estado em 12 de setembro.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: O art. 22 da Constituição mineira enuncia

magistralmente que é dever do Estado - e aqui nos permitimos afirmar
que é dever também de toda a sociedade -, "promover ações que
visem assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito
a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização,
cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e
comunitária, e colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

E exatamente reconhecendo a necessidade de se incutir na mente
dos cidadãos esse espírito de responsabilidade social que ora
apresentamos este projeto de lei. E, para alcançarmos esse objetivo,
cremos oportuno que se reserve pelo menos um dia a cada ano para
a celebração de eventos públicos que nos façam lembrar da
importância e do dever social de dedicarmos especialmente às
crianças abandonadas o nosso afeto, oferecendo-lhes nossa máxima
proteção, traduzida pelo gesto de adoção.

Esse gesto é a expressão maior de nosso compromisso social com
essas pessoas, pois significa inteira abdicação dos interesses
pessoais, em prol do bem-estar e integração social delas, o que
geralmente só se alcança por meio da família em cujo seio são
acolhidas.

Cabe esclarecer que, por falta de outra que lhe parecesse melhor, a
escolha da data para comemorar o Dia da Adoção Infantil recaiu sobre
o dia 12 de setembro, precisamente a mesma em que o autor da
proposição teve a grata felicidade de ser adotado.

Pela importância evidenciada na presente iniciativa, estamos certos
de que os nobres colegas parlamentares haverão de deliberar
favoravelmente em favor de sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°366/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 913/2000)

Reconhece como Estância Hidromineral a localidade de Aguas de
Contendas, no Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade

denominada Aguas de Contendas, distrito do Município de Conceição
do Rio Verde.

Art. 20 - A Estância Hidromineral de Aguas de Contendas
compreende uma área de 34.000m 2 (trinta e quatro mil metros
quadrados), constituída pelo Parque das Aguas, onde se localizam as
fontes de águas carbogasosas, delimitada por uma poligonal que tem
um vértice a 172,97m (cento e setenta e dois metros e noventa e sete
centímetros) no rumo verdadeiro de 8 02317" NE (oito graus, vinte e
três minutos e 17 segundos nordeste) de um ponto, no passeio de
jusante da ponte sobre o córrego Contendas. A partir desse vértice,
tem os seguintes lados e rumos verdadeiros: 170m (cento e setenta
metros) na direção 60°14'04" NW (sessenta graus, catorze minutos e
quatro segundos noroeste); 200m (duzentos metros) na direção
29°46'01" NE (vinte e nove graus, quarenta e seis minutos e um
segundo nordeste); 170m (cento e setenta metros) na direção
60°1 404" SE (sessenta graus, catorze minutos e quatro segundos
sudeste); 200m (duzentos metros) na direção 29 046'01" 5W (vinte e
nove graus, quarenta e seis minutos e um segundo sudoeste), onde
encontra o vértice inicial.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: As primeiras informações sobre as águas minerais de

Aguas de Contendas datam de 1720, quando surgiram comentários
sobre seu potencial medicinal, o que transformou o local em atração.

Em 1869, o Conselheiro Francisco de Paula Mayrink iniciou a
exploração das fontes, e, em 1884, o imperador Dom Pedro II,
acompanhado da família imperial e de diversos membros da corte,
visitou a área onde hoje se encontra o Parque das Aguas de
Contendas.

A partir de 1904, o Estado de Minas Gerais passou a controlar as
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fontes dos complexos hidrominerais de Caxambu e Contendas,
após obter a transferência dos direitos minerários, até então em poder
do Conselheiro Francisco de Paula. Em 1996, a Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG - arrendou, por meio da
Concorrência Pública n° 3/96, o complexo hidromineral de Cotendas à
SUPERFONTE - Indústria, Comércio e Exportação, que
imediatamente iniciou pesquisas detalhadas no local.

Para melhorar a oferta de água do parque, a SUPERFONTE,
durante os estudos que realizou, perfurou um poço tubular profundo,
que apresentou uma produção de 8.0001 de água por hora, com
qualidade e propriedades idênticas àquelas das fontes naturais. Dessa
forma, a empresa poderá dar início imediato ao engarrafamento das
águas minerais Contendas sem prejuízo do bom funcionamento do
Parque, onde poderão continuar a ocorrer as atividades de recreação
hídrica de contato.

E importante lembrar que Conceição do Rio Verde, município sede
do Distrito de Aguas de Contendas, faz parte do Circuito das Aguas do
Sul de Minas, localizando-se próximo das cidades de Caxambu, São
Lourenço, Cambuquira e Lambari. Por isso, é dotada de uma boa
estrutura para o atendimento ao turismo, incluindo-se hotéis, boas vias
de transporte e, fundamentalmente, história e um povo hospitaleiro,
com abundante mão-de-obra treinada para o atendimento aos
usuários de suas águas minerais. Como se vê, atende totalmente os
pré-requisitos da Lei n° 13.459, de 2000, que regulamenta o
reconhecimento das estâncias hidrominerais no Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 367/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 323/99)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita de
Caldas imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santa Rita de Caldas o imóvel situado naquele município, no lugar
denominado Rio Claro, constituído por um terreno com área de
1.300m2 (mil e trezentos metros quadrados) e dimensões de 32,5m
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(trinta e dois vírgula cinco metros) de frente e 40m (quarenta
metros) de lado, e registrado com o n°22.481, a fls. 243 do livro 3 U,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de moradias para pessoas carentes.

Art. 2 0 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: De acordo com as notas do livro n° 77, a fls. 119, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Caldas, pertencente
ao Município de Santa Rita de Caldas, o terreno em tela foi objeto de
doação ao Estado em 1963 e teve por outorgantes doadores o Sr.
Joaquim Reinaldo de Carvalho e sua esposa.

Embora na referida escritura pública de doação conste que o imóvel
se destina à construção de uma escola, tal fato não ocorreu. Por esta
razão, o Prefeito Municipal da localidade manifesta o desejo da
população de se transferir a propriedade do terreno ao patrimônio do
município, a fim de nele se construírem moradias para pessoas
carentes.

Tendo em vista o aspecto social de que se reveste a proposição, o
autor conta com o apoio dos colegas à sua aprovação.

- 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° 368/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.486/2001)

Institui o Dia Estadual de Limpeza das Nascentes, dos Rios,
Córregos e Lagos do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o dia 5 de junho como o Dia Estadual de

Limpeza das Nascentes, dos Rios, Córregos e Lagos.
Parágrafo único - A data de que trata este artigo deverá constar no

calendário oficial do Estado.
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Art. 2° - Ficam a cargo da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a divulgação, a
programação e a realizações de eventos de conscientização e
divulgação desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: A degradação das nascentes, dos rios, córregos e

lagos do Estado é, sem dúvida, a principal causa de inundações nas
metrópoles.

A limpeza proposta nesta lei inclui a manutenção das matas ciliares
e programas de conscientização da população.

E premente a necessidade de se preservarem nossas águas.
A data proposta torna-se uma referência estadual para a celebração

de eventos e a obtenção de diagnósticos da real situação das águas
em nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°369/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 66/99)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular, criar e amparar entidades públicas atuantes nas áreas de
saúde, educação e assistência social no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que ampararem entidades públicas atuantes nas áreas de
saúde, educação e assistência social no Estado.

- Considera-se amparo todo e qualquer estimulo que vise à
criação, à ampliação, à reestruturação e à manutenção, de ordem
material, a qualquer entidade pública relacionada no art. 2 0 desta lei.

II - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as
condições exigidos para que as entidades públicas atuantes nas áreas
de saúde, educação e assistência social recebam os benefícios desta
lei.

Art. 20 - Poderão ser beneficiadas por esta lei as entidades públicas
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atuantes em hospitais e maternidades, hospitais psiquiátricos,
asilos, orfanatos, creches, centros de reabilitação para menores,
centros educacionais para crianças autistas e para portadores da
Síndrome de Down e escolas públicas.

Parágrafo único - Somente poderão ser beneficiadas pelos
incentivos desta lei entidades públicas, sendo vedada a concessão de
incentivo às entidades particulares e com fins lucrativos.

Art. 30 - Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que ampararem financeiramente entidades públicas atuantes nas
áreas de saúde, educação e assistência social poderão deduzir do
valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados nas
entidades cadastradas, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1°- a dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a
4% (quatro por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir
o valor total dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte 30
(trinta) dias após o efetivo repasse dos recursos às entidades.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3° não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita liquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

- 0,15% (zero vírgula quinze por cento) no exercício de 1998;
II - 0, 20% (zero vírgula vinte por cento) no exercício de 1999;
III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) no exercício de

2000;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento) no exercício de 2001 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o amparo à

entidade aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para
receber o incentivo.

Art. 50 - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 30%
(trinta por cento) desde que ampare financeiramente entidade pública
atuante nas áreas de saúde e educação, nos termos deste artigo.

§ 1° - Para obter o benefício previsto no 'caput" deste artigo, o
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contribuinte apresentará requerimento à Secretaria de Estado da
Fazenda e, no prazo de 5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá
efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto, nestas
condições:

- 70% (setenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento
de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o
pagamento de tributos estaduais;

II - 30% (trinta por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte à entidade previamente aprovada por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que esta seja titular,
observadas, ainda, outras condições inscritas em regulamento.

§ 2° - Os recolhimentos que estão dispostos no parágrafo anterior
poderão, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados
parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1° deste
artigo importa na confissão do débito tributário.

§ 40 - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

Art. 60 - Não farão parte desta lei as microempresas e as empresas
de pequeno porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto n°38.104, de 28 de junho de 1996.

Art. 70 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela
Secretaria de Estado da Saúde, ou pela Secretaria de Estado da
Educação, ou pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, conforme a natureza da
entidade.

§ 1° - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no
"caput" deste artigo, a entidade será apreciada por comissão técnica,
no prazo e na forma estabelecidos em regulamento.

§ 20 - Terá prioridade para exame a entidade que contenha a
intenção do contribuinte em apoiá-la financeiramente.

§ 3° - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
entidade fora do Estado.

Art. 80 - O contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:
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- multa correspondente á 2 (duas) vezes o valor que deveria ter

sido efetivamente aplicado ao amparo, sem prejuízo de outras
sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento da divida tributária de que trata o "caput" do art. 50
acrescida dos encargos previstos em lei.

Art. 9° - As entidades públicas atuantes nas áreas de saúde e
educação terão acesso, em todos os níveis, à documentação
referente ao benefício instituído por esta lei.

Art. 10 - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei
serão regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: Objetiva este projeto de lei conceder incentivos fiscais

para estimular a criação e o amparo de entidades públicas atuantes
nas áreas de saúde e educação em Minas Gerais.

Ao estabelecer que os contribuintes do ICMS podem deduzir do
valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados em
entidades públicas que atuam nas áreas de saúde e educação, o
projeto tem largo alcance social: beneficia, ao mesmo tempo, o doador
e o recebedor.

E de amplo conhecimento o fato de que as mencionadas entidades
padecem de crônica falta de recursos, convivendo com dificuldades
desafiadoras, governo após governo. Ao criar uma fonte alternativa de
recursos para elas, este projeto de lei vem ao encontro das aspirações
humanitárias mais genuínas do povo mineiro, sempre solícito com
seus semelhantes. Dessa forma, o poder público e, em especial, esta
Casa não podem furtar-se ao apelo desta nobre causa.

Pela oportunidade, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 370/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.610/2001)
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Institui o Sistema de Número Fechado para as unidades

prisionais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas

unidades prisionais do Estado subordinadas à Secretaria de Estado
da Justiça e de Direitos Humanos ou à Secretaria de Estado da
Segurança Pública.

§ 1° - O Sistema de Número Fechado destina- se a aferir a real
capacidade de ocupação em cada estabelecimento penal.

§ 2° - A capacidade real de cada estabelecimento será definida por
decreto do Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Art. 20 - Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso,
a unidade prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra
unidade, de forma a não ultrapassar a capacidade definida na forma
do § 2° do art. 1° desta lei.

Parágrafo único - Ultrapassada a capacidade real de todos os
estabelecimentos prisionais, fica a o Poder Executivo obrigado a
construir ou adaptar o imóvel, no prazo de cento e oitenta dias, para
receber os presos excedentes.

Art. 3°- Em nenhuma hipótese será permitida o internamento, na
mesma cela, de sentenciados e presos que estejam aguardando
julgamento.

Art. 40 - Todos os presos condenados que cumprem pena sob
guarda da Polícia Civil, em cadeias públicas, delegacias de polícia e
distritos policiais, serão removidos para estabelecimentos penais
adequados, conforme o regime inicial de cumprimento de pena ou
determinado pelo Juiz de Execuções Criminais.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos assumirá, progressivamente, a organização, a
administração, a coordenação, a inspeção e a fiscalização das
cadeias públicas, de acordo com cronograma a ser estabelecido com
a Secretaria da Segurança Pública, no prazo de dois anos a contar da
vigência desta lei.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias após a sua publicação.

Art. 60- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
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Durval Ângelo
Justificação: A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua

exposição de motivos, dispõe, com inatacável propriedade, sobre as
críticas que em todos os países se têm feito à pena privativa de
liberdade, fundadas em "fatos de crescente importância social, tais
como o tipo de tratamento penal freqüentemente inadequado e quase
sempre pernicioso, a inutilidade dos métodos agora empregados no
tratamento de delinqüentes habituais e multirreincidentes, os elevados
custos da construção e manutenção dos estabelecimentos penais, as
conseqüências maléficas para os infratores primários, ocasionais ou
responsáveis por delitos de pequena significação, sujeitos, na
intimidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina da
aptidão para o trabalho.".

A superlotação é um dos problemas mais preocupantes entre os que
afligem o sistema prisional em nosso Estado, entendido este, como o
conjunto de estabelecimentos que alojam presos: penitenciárias,
presídios, casas de detenção, cadeias públicas, delegacias de polícia
e distritos policiais.

Dentro desse quadro, as péssimas condições de cumprimento da
pena acabam por fazer com que, ilegalmente, se aplique ao
condenado uma nova punição. Sem justificativa plausível, tira-se a
eficácia do sistema presidiário. Exemplo disso são as constantes
rebeliões e tentativas de fuga em massa.

O projeto, embora trate a matéria de forma drástica, parece-nos um
meio eficaz de impedir a perpetuação da prática de se amontoarem
presos, como se objeto fossem, transformando as prisões em
depósitos frágeis e inseguros.

Pela relevância do tema, é que contamos com a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 371/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.136/2000)

Revoga a Lei n° 4.836, de 1968, que declara de utilidade pública a
Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 4.836, de 1968, que declara de

utilidade pública a Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: Tomamos conhecimento, nesta semana, de uma

notícia veiculada na imprensa, a qual nos preocupa. Trata-se de uma
rinha em Juiz de Fora. A Polícia Florestal a descobriu, a partir de uma
denúncia anônima, e tomou as medidas necessárias.
Lamentavelmente, ainda existem lugares onde animais são
maltratados, desrespeitando-se flagrantemente a lei.

Além desse triste incidente, há um outro pior. A rinha é uma
sociedade declarada de utilidade pública municipal e estadual, a
Sociedade Esportiva Rinhadeiro de Juiz de Fora. Como pode ser
isso? Uma rinha, cujo funcionamento é proibido por lei, ser declarada
de utilidade pública?

O presente projeto de lei pretende acabar com essa anomalia, que
macula o trabalho realizado pela Assembléia Legislativa e sua boa
imagem junto à sociedade mineira.

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

PROJETO DE LEI N° 372/2003
•	 (Ex-Projeto de Lei n°2.379/2002)
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do

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

Comunitária do Bairro do Centro de Faria Lemos, com sede no
Município de Faria Lemos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro do Centro de Faria

Lemos é uma entidade civil sem fins lucrativos e com personalidade
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jurídica própria que não remunera os membros de sua diretoria
nem distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus dirigentes ou
mantenedores, conforme atestado apresentado.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade
por certo contará com o apoio dos nobres pares nesta Casa, para que
lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°373/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 296/99)

Dispõe sobre a condição de aprendiz para adolescente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O trabalho do adolescente na condição de aprendiz só será

permitido se fizer parte de programa de formação profissional.
Art. 20 - O programa de formação profissional poderá ser

desenvolvido pelas empresas interessadas, submetendo-o à
aprovação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente, devendo estar em conformidade com as disposições
do Estatuto da Criança e do: Adolescente - ECA.

Art. 30 - Fica vedado qualquer tipo de atividade que coloque em risco
a saúde e o desenvolvimento do adolescente, assim como qualquer
atividade que caracterize risco de acidentes.

Art. 40 - A empresa que vier a desenvolver programa de formação
profissional será responsável pelo pagamento de bolsa de
aprendizagem, bem como pelo acompanhamento da vida escolar do
aprendiz, no que se refere à freqüência e ao aproveitamento.

Art. 50 - A empresa contratante fará constar no programa de
formação profissional jornada máxima de quatro horas de atividades
como aprendiz.

Parágrafo único - Empresas que não tenham como garantir
formação profissional em suas dependências garantirão bolsa de
estudos especial em cursos técnico-profissionalizantes.

Art. 60 - A fiscalização será realizada pelo Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 70 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
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e vinte dias.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Ficam revogados ás disposições em contrário.
Sala das Reuniões, l°de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo garantir ao

adolescente o direito a formação profissional que realmente o
qualifique para o trabalho e impedir interpretações errôneas do termo
"aprendiz".

O art. 227, § 30 , inciso 1, da Constituição Federal e o art. 60 da Lei
Federal n° 8.069, de 13/7/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
proíbem qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz.

Aprendiz é aquele que aprende ofício ou arte, e aprendizado é o ato
ou o efeito de aprender.

Inúmeras empresas, ao interpretarem erroneamente o termo
aprendiz", admitem adolescentes para a execução de tarefas

repetitivas, que não caracterizam aprendizagem e não os preparam
para o exercício profissional.

Este projeto de lei garante que as empresas que contratarem
adolescentes ofereçam programa de formação profissional que
assegure a permanência do adolescente na escola.

Os arts. 30 e 40 da Lei Federal n° 8.069, de 1990, dispõem sobre os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e o dever da
família, da comunidade e do poder público de assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos de crianças e
adolescentes, entre eles, o direito à profissionalização.

Não podemos ser coniventes com exploração do trabalho de
crianças e adolescentes. Nosso papel é garantir-lhes oportunidades
de qualificação profissional que permitam diminuir as desigualdades
sociais.

O art. 60 da lei mencionada diz: "Na interpretação desta lei levar-se-
ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição
peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento".

Por esses motivos, contamos com a aprovação dos nobres colegas
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a este projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 374/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 914/2000)

Dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que empreguem
trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído incentivo fiscal para pessoas jurídicas com

domicílio no Estado que destinem ao menos 3% das vagas para
trabalhadores presos e egressos.

§ 1° - No caso de empresas que instalem oficinas em presídios de
regime fechado, o incentivo será concedido de acordo com o número
de trabalhadores empregados.

§ 20 - O incentivo fiscal de que trata esta lei consistirá no
recebimento de certificados expedidos pelo poder público,
correspondentes ao valor do incentivo, por parte da pessoa jurídica
que atender ao disposto no 'caput' e no § 1° deste artigo, tudo na
forma a ser fixada em decreto do Poder Executivo.

§ 30 - Os certificados poderão ser usados para pagamento dos
seguintes impostos: 1 - Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadoriás e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
nos termos do art. 155 da Constituição Federal; II - Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, até o limite de 15% do valor
devido, a cada incidência, que poderá ser ampliado progressivamente,
segundo o número de empregados, conforme for estabelecido por
decreto do Poder Executivo.

§ 40 - Os certificados serão expedidos mediante apresentação de
relação circunstanciada dos trabalhadores relacionados no art. 1°,
acompanhada de documentos de comprovação da relação de
trabalho, de sua duração e dos pagamentos efetuados.

§ 5° - Tendo em vista que a população atingida caracteriza-se por
grande mobilidade e rotatividade, admitir-se-á, para os fins desta lei,
que os índices do "caput" e do § 1° deste artigo sejam compostos por
média aritmética do número de trabalhadores presos ou egressos nos
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últimos 12 meses.

§ 6° - O Poder Executivo fixará o limite máximo do incentivo a ser
concedido a cada beneficiário, e o montante total de incentivos deverá
ser previsto na elaboração do projeto de lei orçamentária.

Art. 20 - O direito ao benefício de que trata esta lei depende de
prévia inscrição junto ao órgão competente, no caso dos
trabalhadores sob sua competência, e de comunicação ao juízo das
execuções criminais de cada comarca, para fins de cadastro e
fiscalização.

§ 1° - Para os fins desta lei, cada comarca manterá cadastro próprio
das empresas e dos trabalhadores presos e egressos que cumprem
ou cumpriram suas penas ou estão em liberdade condicional sob a
fiscalização da vara de execuções criminais local.

§ 2° - Qualquer alteração na situação prisional ou processual do
trabalhador preso ou liberado condicionalmente será comunicada
imediatamente ao empregador pela instituição encarregada de sua
custódia ou fiscalização.

§ 30 - o empregador comunicará imediatamente a extinção da
relação de trabalho ao juízo das execuções criminais da comarca ou
ao juízo de execuções criminais a que estiver afeto o estabelecimento
penal em que está recolhido o trabalhador ou o que seja competente
para a fiscalização do livramento condicional.

§ 40 - O juízo de execuções criminais de cada comarca transmitirá a
informação ao órgão competente, no caso dos trabalhadores sob sua
competência.

Art. 30 - Os certificados de que trata o § 2 0 do art. 10 desta lei terão
prazo de validade de um ano a contar de sua expedição, com seus
valores corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis na correção do
tributo.

Art. 40 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: O trabalho do condenado, além de um direito, é

considerado pela Lei de Execução Penal, capitulo IV, como dever

WiL



163
social e condição de dignidade humana. E condição para o
cumprimento de pena em regime aberto e para o livramento
condicional. Com relação aos dois últimos casos, a comprovação do
exercício de ocupação lícita é exigida para que não se revogue o
livramento condicional ou para que o sentenciado cumprindo pena em
regime aberto não sofra regressão de regime. Cumpre lembrar,
finalmente, que a Lei de Execução Penal permite o trabalho externo
também aos presos em regime fechado, O que ocorre na prática,
todavia, é que o trabalho nos presídios é escasso e, por sua
organização, natureza ou qualidade, passa muito longe dos
parâmetros estabelecidos no art. 28 da referida lei.

No tocante aos sentenciados que cumprem pena em regime semi-
aberto, as experiências de trabalho externo têm muitas vezes criado
conflitos com o movimento sindical, já que alguns empregadores,
valendo-se das vantagens de uma mão-de-obra ainda não protegida
pela Consolidação das Leis do Trabalho, têm preferido contratar
trabalhadores presos em detrimento dos trabalhadores livres, bem
como têm utilizado a mão-de-obra de presos durante movimentos
grevistas. Além disso, não são observadas, em relação aos
trabalhadores presos, as exigências de higiene e segurança no
trabalho e no transporte, o que vem motivando o Ministério Público do
Trabalho a promover medidas judiciais contra o Estado, que acabam
por constituir ónus para os cofres públicos. A ação do Ministério
Público no que diz respeito às numerosas irregularidades e
ilegalidades existentes no âmbito do trabalho e do trabalhador preso
vem estimulando, também, a ação dos órgãos competentes, a fim de
corrigir tais aspectos.

A tendência, portanto, é normatizar as relações de trabalho nas
prisões fechadas e semi-abertas, o que, num primeiro momento,
poderá representar um desestímulo às empresas que hoje oferecem
trabalho nesse setor ou àqueles que pretendam fazê-lo.

Nesse contexto, a criação de um incentivo é importante para que
não se perca o trabalho existente nem se desestimulem ofertas
futuras aos trabalhadores presos em regimes fechado e semi-aberto.

No que se refere ao trabalhador em regime aberto, em livramento
condicional e egresso, o projeto vem cristalizar um anseio da própria
sociedade: o de que, voltando a seu seio, o sentenciado também volte
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a ser um cidadão trabalhador, não constituindo novamente ameaça
à segurança de seus concidadãos.

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

PROJETO DE LEI No 375/2003
(Ex-Projeto de Lei n°316/99)

Dispõe sobre instalações sanitárias para uso de passageiros em
estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus

intermunicipais disporão de instalações sanitárias em condições
adequadas de higiene e funcionamento, para uso gratuito de
passageiros.

Parágrafo único - O acesso às instalações sanitárias se fará
mediante a apresentação do bilhete de viagem.

Art. 2 0 - Ficam obrigadas as estações rodoviárias e os pontos de
parada de ônibus intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil
visualização e que seja próximo às instalações sanitárias.

Art. 30 - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade
competente, fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: O transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas

Gerais é efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão.
Os terminais rodoviários são espaços públicos sob responsabilidade
do poder público, os quais visam a servir a população em seu direito
constitucional de ir e vir.

Esses espaços não podem desvincular-se de suas atividades
periféricas, entre as quais se insere a oferta de serviços que atendam
aos padrões de segurança e higiene, como instalações sanitárias
adequadas, para utilização sem nenhum ônus, nos pontos de parada
e nas estações rodoviárias.

A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais é
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medida que beneficiará a população de todo o Estado. Assim
sendo, não se configura ação de interesse predominantemente local.
Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre a matéria,
conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal.

A gratuidade desse serviço não acrescentará despesa elevada sem
a correspondente receita, uma vez que os usuários já pagam, no ato
da compra da passagem, a tarifa de embarque, destinada à
manutenção do terminal rodoviário. Além disso, a norma não impede a
existência de instalações sanitárias de uso não gratuito.

Estamos reapresentando este projeto de lei por entendermos que,
transformado em lei, o povo vai ser bastante beneficiado. Para que
isso aconteça, contamos com nossos pares para a aprovação desta
iniciativa.

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

PROJETO DE LEI N° 376/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 828/2000)

Regulamenta disposições da Constituição do Estado de Minas
Gerais referentes à probidade na atividade pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Compete ao Poder Legislativo Estadual e ao Municipal, nos

respectivos âmbitos, tomar ou promover junto à autoridade
competente todas as providências necessárias ou convenientes à
preservação do patrimônio e do erário do povo, ao combate a
tratamento diferenciado e ao aproveitamento de ensejo a vantagens
pessoais ou grupais.

Art. 2 0 - Cada um dos Poderes do Estado e do município, no prazo
de noventa dias da publicação desta lei, baixará as normas e
instruções de sua competência para o cumprimento do disposto nos
arts. 13, 16, 17, 40, 73, 74, 75, 82, inciso VI do art. 166, § 2 0 do art.
175, § 2 0 do art. 177, parágrafo único do art. 212, art. 258 e seu
parágrafo único e § 2 0 do art. 277, todos da Constituição do Estado de
Minas Gerais, e nesta lei, prevendo:

- atualização periódica da declaração interna de bens do agente
público encarregado de licitação, aquisição, alienação, expropriação,
gestão ou guarda de bens ou valores;
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II - afixação, de modo facilmente legível e em local óbvio, dos

valores atualizados de taxas, custas, emolumentos, contribuições,
honorários e qualquer outra cobrança estabelecida ou fundada em lei,
em todos os lugares onde se efetue ou se prepare o respectivo
recolhimento;

III - prevenção do aproveitamento de função, serventia, servidão e
serviço concedido, permitido ou autorizado como ensejo a ganho
adicional ao de lei, inclusive contribuição a entidade de classe e todas
as formas de receita parasitária ou privilégio financeiro;

IV - obrigatoriedade da prestação de recibo por todo pagamento de
bem, uso e serviços direta ou indiretamente prestados pelo poder
público estadual ou municipal, excetuados os serviços de transporte
coletivo e os efetuados mediante taxas de ingresso;

V - acesso à autoridade competente mais próxima para
representação contra extorsão, bem como para obtenção sumária de
ressarcimento e aplicação da penalidade cabível.

Art. 30 - Fica instituída, no âmbito estadual e no municipal, a
obrigatoriedade de declaração pública de bens para todo e qualquer
cidadão no exercício das seguintes funções:

a ) Governador e Vice-Governador do Estado e respectivos Chefes
de Gabinete;

b) Secretário de Estado, Comandante-Geral da Polícia Militar e
respectivos Chefes de Gabinete;

c) Deputado à Assembléia Legislativa  Vereador;
d) Diretor-Geral ou cargo equivalente de casa legislativa;
e) membros da magistratura e Diretores da administração judiciária;
f) Procurador-Geral de Justiça;
g) Procurador-Geral do Estado;
h) Conselheiro e Auditor do Tribunal de Contas;
i) Prefeito e Vice-Prefeito Municipal e respectivos Chefes de

Gabinete ou cargo equivalente;
j) Presidente e Diretor de órgão ou entidade financeira, crediticia,

comercial, industrial, previdenciária, assistencial e de prestação de
serviços pertencentes ao Estado, ao município ou por estes
controlada;

1) dirigente de departamento ou órgão equivalente, autônomo ou
subordinado, de qualquer um dos Poderes do Estado.

rÀ



167
§ 1° - A declaração será prestada pelo próprio agente público

mencionado no "caput" do artigo, em cartório de títulos e documentos
ou, para este efeito, equivalente, da comarca em que a função esteja
sediada, no prazo de quinze dias contados da data de entrada em
exercício e de oito dias do término deste ou da ocorrência da
alteração prevista no § 4 0 deste artigo.

§ 2 0 - O assentamento da declaração levará número de ordem e se
fará, sem ônus para o declarante, em livro próprio, autenticado
segundo a legislação vigente, de forma explícita e inequívoca,
disposto em duas colunas, de modo que constem o nome do
declarante, a função, a data do ato oficial que a confere e a de entrada
em exercício, destacadamente da relação de bens, a qual incluirá
bens móveis, imóveis e semoventes, ações e títulos de valor ou
conversíveis; fonte e valor atualizado de cada rendimento pecuniário,
saldo atualizado de depósito e aplicação financeira superiores a dez
mil UFIRs, excluindo-se objetos de uso pessoal ou doméstico que não
representem valor incomum.

§ 30 - Caso o agente público mencionado no art. 2 0 desta lei seja ou
venha a ser titular de firma individual ou integrante de sociedade
empresarial, deverá declarar também essa condição, o capital
realizado, com discriminação dos bens reais e valores que constituem
o patrimônio, e o percentual de participação do declarante.

§ 4° - No caso de aumento igual ou superior a 5% do patrimônio
anteriormente declarado, a alteração será obrigatoriamente registrada
na forma e no prazo previstos no § 1° deste artigo, sob o titulo
Aditamento a Declaração de Bens", seguido do número de ordem da

declaração inicial e do nome do declarante.
Art. 40 - O disposto no artigo anterior e em seus parágrafos aplica-se

ao atual agente público ou político nele mencionado e ao que se tenha
afastado do exercício há menos de um ano.

Art. 50 - O cartório não poderá eximir-se do registro da declaração,
da prestação de comprovante de recebimento dela ao declarante, do
fornecimento da respectiva certidão a quem a requeira e do
franqueamento dos assentamentos, com a devida cautela, à consulta
por qualquer cidadão.

Art. 60 - A não-prestação da declaração de bens ou do aditamento,
bem como a prestação de modo incompleto ou equívoco, importará a
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perda do mandato, cargo, emprego ou, ainda que sob nova
denominação, a função pública equivalente, no todo ou em parte, a
alguma das inclusas no art. 3° desta lei, por decisão da Assembléia
Legislativa, ou, se for o caso, da Câmara Municipal, em sessão
especial, por maioria simples de voto, no prazo máximo de trinta dias
a contar da data da notificação ao respectivo Poder Legislativo.

Art. 7° - Em vista de denúncia ou indício de enriquecimento ilícito,
favorecimento indevido a terceiro ou qualquer ato de improbidade
lesivo ao patrimônio ou erário do povo, cumpre à Assembléia
Legislativa ou, se for o caso, à Câmara Municipal apurar os fatos e
promover as ações judiciais, administrativas ou de sua competência
que assegurem o ressarcimento imediato e pleno, bem como a
aplicação das penalidades previstas em lei.

Parágrafo único - O delito previsto neste artigo é inafiançável e
acarretará pena de detenção proporcional à lesão do bem público e ao
grau de responsabilidade exigido pela função, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei, observado o disposto no inciso 1 e no
parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal e a legislação
penal.

Art. 8 0 - A pessoa contra a qual se tiver comprovado envolvimento
doloso ou culposo em improbidade no trato do interesse público, além
de sujeição às penalidades da lei, incorrerá em impedimento de:

- até o ressarcimento do patrimônio ou do erário público, dispor de
bem de qualquer natureza ou haver contábil;

II - pelo prazo de dez anos:
a) exercitar direito público;
b) exercer cargo, mandato, emprego, missão e qualquer outra

atividade estatal, paraestatal ou de entidade sob controle do Estado
ou do município;

c) celebrar contrato, convênio ou qualquer forma de transação com o
Estado ou município;

§ 1 0 - O impedimento previsto na alínea "c" do inciso II deste artigo
estende-se a todas as pessoas jurídicas de direito privado em que o
incurso figure ou venha a figurar como proprietário, sócio ou dirigente
em qualquer nível.

§ 20 - Fica o Chefe do respectivo Poder Estadual ou Municipal
obrigado a publicar, no órgão oficial do Estado, para os efeitos
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previstos neste artigo, todas as transgressões comprovadas a esta
lei.

Art. 90 - E facultada a toda pessoa em gozo de direitos civis a
iniciativa de requerer, fundamentadamente, à Assembléia Legislativa
ou à competente Câmara Municipal a verificação de irregularidade
quanto à declaração de bens prevista nesta lei, a apuração de
improbidade na gestão pública e a aplicação das medidas saneadoras
cabíveis.

Art. 10 - No caso de inação da Câmara Municipal competente em
relação a indício ou manifesto ato de improbidade na gestão pública
ou a descumprimento desta lei, a Assembléia Legislativa avocará a si
a apuração do fato e promoverá as medidas cabíveis, inclusive contra
o agente legislativo municipal delinquente, omisso ou conivente.

Art. 11 - Para registro, matrícula, inscrição ou ato similar de bens
móveis e imóveis, solicitado junto a cartório, órgão de controle ou
cadastramento, por ex-titular de função prevista no art. 3 0 desta lei ou
por pessoa jurídica que ele integre, será exigida a certidão de
declaração de bens, cumprindo ao responsável pelo assentamento
conferir a data de aquisição do bem e, em caso de omissão ou
discrepância, comunicar a irregularidade ao Poder Legislativo
competente, em oito dias, para as providências previstas nesta lei.

Art. 12 - Esta lei independé de regulamentação.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições divergentes ou em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI N° 377/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 765/99)

Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Rainha da Paz,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Rainha da Paz, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: São inegáveis os relevantes serviços prestados pela

Comunidade Kolping Rainha da Paz, que ajuda de maneira
desinteressada e bastante comprometida os moradores da região.

A entidade objetiva tornar auto-sustentável a comunidade,
realizando cursos de formação profissional, orientação aos jovens e
assistência social. A declaração de sua utilidade pública permitirá que
se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 378/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 353/99)

Dispõe sobre a isenção das taxas de inscrição nos processos
seletivos das universidades estaduais para o aluno egresso da rede
pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica isento do pagamento das taxas de inscrição nos

processos de seleção para ingresso nos cursos superiores das
universidades mantidas pelo poder público estadual o aluno que tenha
cursado o ensino médio em estabelecimento da rede pública estadual
ou municipal.

Art. 20 - O descumprimento da presente norma sujeitará a autoridade
às penalidades administrativas cabíveis.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econômica

WA
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de grandes proporções, da qual o desemprego é a marca mais
visível e perversa. Um curso superior é o caminho que pode levar
milhares de jovens a encontrar uma oportunidade única de ingresso
no mercado de trabalho; muitas vezes, porém, o jovem é impedido até
mesmo de tentar o ingresso nas universidades, por não ter condições
de arcar com o custo da inscrição nos processos seletivos,
conhecidos genericamente como exames vestibulares.

O que se pretende, com este projeto, ora submetido à arguta
apreciação de nossos pares, é justamente corrigir essa distorção,
possibilitando ao aluno egresso de escola pública de nível médio
disputar, em igualdade de condições, as vagas existentes nas
universidades mantidas pelo Estado.

Contamos com a aprovação de nossos pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 379/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.316/2002)

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Móveis e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, na microrregião de Turmalina, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte,
Capelinha, Itamarandiba, Carbonita, Leme do Prado e Veredinha,
sendo Turmalina o município-sede do pólo.

Art. 20 - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 20:

- a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplenagem e de
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redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto
e de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso 1;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 40 - O Estado de Minas Gerais fica autorizado a conceder às
empresas referidas no art. 2 0 os seguintes benefícios fiscais:

- redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 50 - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1°
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 60 - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Comolementar Federal n° 101. de 4 de
maio de 2000.

Art. 7° - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de
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desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de
empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas
de crédito oficiais.

Art. 80 - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao Governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

Art. 9 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 30 serão
concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade
orçamentária.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando expressiva expansão, compondo-se de mais de 6 mil
empresas, e colocando o Estado em quinto lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
diferentes regiões e têm contribuído para a geração de empregos e o
aumento da renda.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Turmalina, busca fazer justiça à região e incentivar a
expansão dessa importante atividade econômica. Aquele município e
a região, especificamente, contêm cerca de 120.000ha de área
plantada de eucalipto, 18 pequenas fábricas de móveis em Turmalina
e 40 na região, gerando cerca de 600 empregos diretos. Além disso, o
município é sede de uma delegacia do SINDIMOV - Sindicato da
Indústria de Móveis e Similares.

Por essas razões e porque a região de Turmalina, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico
regional, conto com o apoio da Casa para a aprovação desta
proposição.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 380/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1 .002/2000)

Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - obedecerá à escala prevista nesta lei e ao que
dispuser a sua regulamentação.

Parágrafo único - Os veículos com placas de final 1 (um), 2 (dois) e
3 (três) pagarão o imposto no mês de março; os com placa de final 4
(quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), no mês de abril; os com placa de final 7
(sete), 8 (oito), 9 (nove) e O (zero), no mês de maio.

Art. 2° - A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no
parágrafo único do seu art. 1°, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da
data de sua publicação, observado o que dispuser seu regulamento.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: A cobrança do IPVA escalonada nos moldes propostos

se faz necessária. Administrativamente, medida semelhante tem sido
adotada ao longo dos anos, gerando expectativa no contribuinte
quanto à permanência, ou não, da regra.

Por outro lado, observa-se que há períodos, como o início de ano,
em que os gastos dos pais de família são acentuados com matrícula
escolar, material didático e IPTU, entre outros. As despesas com o
IPVA acarretam acumulação desses gastos e dificultam o seu
pagamento.

E necessário estabelecer regras claras, que não venham a sofrer
alterações a cada momento quanto à época de recolhimento de
tributos e que não gerem dificuldades para o contribuinte, o que se
pretende por via deste projeto de lei.

Assim, contamos com o apoio dos pares à aprovação desta justa
proposição.

- 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° 381/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.293/2002)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos Essênios no
220, com sede no Município de lpatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declara de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos

Essênios n°220, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: A Loja Maçônica Aldeia dos Essênios n° 220, também

conhecida como Loja Maçônica Simbólica Aldeia dos Essênios, com
sede no Município de Ipatinga, foi fundada em 9/9/99.

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, iniciática, filosófica,
filantrópica, educativa e cultural, que segue os tradicionais princípios
da maçonaria universal e tem como principais objetivos a ajuda a
deficientes físicos e pessoas carentes, drogadas e desabrigadas.

A diretoria é composta por pessoas idôneas que dedicam, em
alguns casos, tempo integral para melhorar as condições
socioeconômicas de seus atendidos, assim como dos moradores do
município, por saberem que este é o único caminho para o
desenvolvimento do nosso País.

Por essas razões, espero que meus pares aprovem a proposição
ora apresentada.

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

PROJETO DE LEI N° 382/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.333/2002)

Declara de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Terra, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
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Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei em apreço visa a declarar de

utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no Município
de Belo Horizonte, a qual tem como objetivo a promoção de ações de
proteção e conservação do meio ambiente, o desenvolvimento de
projetos que harmonizem a biodiversidade, a participação, juntamente
com organismos oficiais e não governamentais, no planejamento, na
fiscalização e na regulação do setor.

Trata-se de uma associação civil não governamental e pessoa
jurídica de direito privado, de natureza filantrópica e sem finalidade
lucrativa.

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

PROJETO DE LEI N° 383/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.106/2002)

Institui a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara

Heliodora, a ser concedida às mulheres que se tenham destacado em
atividades de relevância para o desenvolvimento do Estado.

Art. 2° - A cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora será realizada anualmente, no dia 8 de março,
como parte das comemorações do Dia da Mulher.

Art. 30 - As condecorações serão entregues pelo Governador do
Estado de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento do
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora.

§ 1° - As agraciadas receberão diplomas assinados pelo Governador
do Estado, pela Presidente, pela Vice-Presidente e pela Secretária do
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora.

§ 2° - O número de mulheres a serem agraciadas anualmente não
será superior a 10 (dez).

§ 30 - A relação das agraciadas com a Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora será publicada no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 4° - A concessão da medalha dar-se-á mediante a proposta e a

rs
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deliberação do conselho permanente, composto por um
representante de cada um dos seguintes órgãos:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - representante do Governador do Estado;
III - Conselho Estadual da Mulher;
IV - Secretaria de Estado da Cultura;
V - Secretaria de Estado da Educação;
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;
VII - Clube dos Diretores Lojistas.
§ 1 0 - O membro do conselho será indicado pelo titular do órgão

representado e nomeado pelo Governador do Estado.
§ 20 - O conselho elegerá uma Presidente, uma Vice-Presidente e

uma Secretária entre seus membros, de acordo com as normas
estabelecidas por seu regimento.

§ 30 - Os membros do conselho não serão remunerados pelo
exercício do cargo.

Art. 50 - Compete ao Conselho da Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora:

- elaborar seu regimento;
II - aprovar as candidatas indicadas para receber a medalha;
III - zelar pelo prestígio da: medalha;
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas

funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos termos

do regimento;
VI - manter um acervo atualizado, com as informações referentes à

homenageada;
VII - manter um livro de registro, em que serão inscritos, por ordem

cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados
biográficos.

Parágrafo único - Constarão no regimento as especificações de
tamanho e desenho da medalha e do diploma, bem como as
condições e particularidades de sua concessão.

Art. 60 - O conselho se reunirá ordinariamente, conforme determinar
o regimento, e extraordinariamente, por convocação de seu
Presidente.

§ 1° - 0 quórum para deliberação do conselho é de um terço de seus
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membros.

§ 2° - A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da
maioria absoluta dos membros do conselho.

Art. 7° - Compete aos membros do Conselho da Medalha de Honra
ao Mérito Bárbara Heliodora indicar as candidatas à condecoração.

Parágrafo único - A indicação conterá o nome completo e a
qualificação da candidata, seus dados biográficos, a relação de
serviços por ela prestados e a de suas condecorações.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: D. Bárbara Hehodora Guilhermina da Silveira é

considerada a mulher símbolo, o exemplo típico da mulher mineira,
culta, ilustrada, esposa dedicada, mãe de família exemplar, a mulher
sofredora por excelência e que, na história da Inconfidência Mineira,
desempenhou o papel de heroína.

Descendente da nobre estirpe de Amador Bueno, o Aclamado,
possuidora daquela altivez que caracterizava os sertanistas de São
Paulo, tornou-se, realmente, a mulher símbolo, "mais heróica a meu
ver", escreveu Ana Amélia Carneiro de Mendonça, numa conferência
sobre escritoras e poetisas brasileiras.

A palavra "heróica" só nos parece dar toda a medida de sua
significação, quando aplicada a feitos bélicos; entretanto, cabe
perfeitamente a Bárbara Heliodora, o vulto feminino que se destaca na
Inconfidência Mineira. "Senhora de brilhante talento e rara formosura,
considerada rica e feliz, Bárbara Heliodora tudo sacrificou pela causa
da pátria independente", escreveu Maria Eugênia Celso Carneiro de
Mendonça.

Foi ela a musa inspirada e inspiradora, a quem o marido, Alvarenga
Peixoto, do fundo da masmorra, na ilha das Cobras, dedicou inúmeros
versos, nos quais deixa transbordar a saudade e a paixão por Bárbara
Heliodor&

Se existe o exemplo de uma mulher que sofreu muito, foi justamente
D. Bárbara Heliodora. Aureliano Leite, com toda a sua autoridade de
eminente historiador, exaltou o nome de Bárbara Heliodora em
conferência pronunciada em Campanha. E assim finalizou seu estudo
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sobre a heroína: "Quando, porém, a América do Sul houver
atingido o seu lugar, no mesmo plano da Europa e dos Estados
Unidos, os historiógrafos do futuro terão que se voltar também para
nós, para os nossos acontecimentos internos, que eles desconhecem
por completo. E que estes dignificam igualmente a humanidade e,
entre eles, se esses historiógrafos possuírem olhos para ver,
encontrarão a Inconfidência Mineira. Nesse dia, Bárbara Heliodora, a
sua figura feminina, ao lado dos mártires da Conjura, haverá de
colocar-se na galeria dos vultos do vasto continente que Colombo
revelou ao mundo".

São estes os traços marcantes do caráter e da grandeza de Bárbara
Heliodora. Conferir o seu nome à medalha que ora se pretende criar é
uma forma digna de homenagear esse vulto da Inconfidência Mineira
e, sobretudo, de dignificar a própria medalha.

Com tais considerações, espero merecer o indispensável apoio de
meus nobres pares à aprovação do projeto de lei em apreço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 384/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 457/99)

Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4 de setembro de 1989,
que alterou artigos das Leis n os 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 9.944, de 4 de

setembro de 1989, o seguinte inciso VII:
"Art. 40 - .......................................................................
VII - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada

a emprego na categoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prazo,
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.".

Art. 20 - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: A medida legislativa que ora se propõe visa beneficiar

um grande número de trabalhadores autônomos em todo o Estado,
notadamente aqueles residentes em municípios nos quais já está
regulamentado o serviço de moto-táxi, como é o caso de Uberaba, de
onde partiu esta iniciativa, capitaneada pelo ilustre e dinâmico
Vereador Antônio dos Reis Gonçalves.

Por se tratar de matéria tributária, regulamentada pelo art. 65 da
Constituição Estadual, em observância do art. 155 da Constituição
Federal, submeto à apreciação dos nobres pares este projeto de lei,
esperando merecer a acolhida de todos.

Esclareça-se, por oportuno, que os proprietários de veículos
(automóveis de passageiros) destinados a emprego na categoria de
aluguel (táxi) já gozam da isenção de ICMS há vários anos, em todo o
território mineiro. Assim, penso ser razoável e justo estender o
benefício aos outros trabalhadores que exercem a mesma função,
qual seja o transporte de passageiros.

Por essas razões, espero, mais uma vez, contar com os ilustres
colegas parlamentares para a aprovação desta medida.

- 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° 385/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.296/2000)

Altera a Lei n° 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medalha
do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° e o parágrafo único da Lei n° 9.583, de 6 de junho

de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0- As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, na

data comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, mediante
proposta do Conselho da Medalha, composto dos seguintes membros:

- Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que
o presidirá;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
III - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
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Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -;

IV - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
V - um representante do Conselho de Política Ambiental -COPAM -;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-

PMMG.
Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas,

empresas e instituições a serem agraciadas anualmente.'.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: A cada dia se acentua a necessidade de lutar pela

preservação do meio ambiente. Governo e sociedade devem irmanar-
se numa batalha que é de todos, uma vez que busca a própria
sobrevivência da espécie humana. Todos os esforços no sentido da
mobilização das forças da sociedade em favor da melhoria das
condições da vida ambiental devem ser estimulados.

A criação da Medalha do Mérito Ambiental representou passo
importante para a defesa do meio ambiente, mas a lei que a criou não
foi ainda regulamentada pelo Poder Executivo.

E o que se pretende com este projeto, por meio da proposta de
criação do Conselho da Medalha, a ser oportunamente regulamentado
pelo Executivo Estadual. Para tanto, conto com a acolhida dos meus
nobres colegas ao projeto que ora apresento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça , e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 386/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.667/2001)

Cria a Área de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra
da Piedade e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de proteção ambiental, com a denominação

de Area de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da
Piedade, a área localizada nos Municípios de Caeté e Sabará,
compreendida pelas coordenadas geográficas constantes no Anexo 1
desta lei, excluídos os aglomerados urbanos.
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§ 1° - O Poder Executivo promoverá no prazo de cento e oitenta

dias a contar da data de publicação desta lei, o levantamento
planialtimétrico da área total da APA Serra da Piedade e definirá, por
meio de decreto, os limites geográficos da área de proteção ambiental
de que trata este artigo.

§ 20 - A APA da Serra da Piedade fica subdividida em:
- Área de Proteção Integral;
- Área de Mineração.
Art. 20 - A Área de Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA

Serra da Piedade destina-se a:
- proteger o ecossistema da bacia do rio das Velhas, cuja

recuperação contribuirá para a continuidade, quantidade e qualidade
do abastecimento hídrico dos Municípios de Caeté, e de Sabará e
populações ribeirinhas, além de conservar suas características
peculiares de importante refúgio de animais da fauna silvestre
regional;

II - perpetuar a preservação de significativa área verde, montanhas e
manchas de vegetação primitiva;

III - impedir ações de desmatamento e degradação ambiental,
resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento de pontos suscetíveis de erosão;

IV - resguardar um patrimônio natural com características de
elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da qualidade
ambiental das áreas circunvizinhas;

V - proteger a flora endêmica:
VI - preservar as nascentes, as matas ciliares e o solo.
Art. 30 - Fica proibida na Área de Proteção Integral:

- a supressão total ou parcial de sua cobertura vegetal;
II - atividade que implicar corte de árvores, devastação da mata

nativa, implosão de pedras, alteração ou remoção de elementos que
compõem a paisagem local;

III - a realização de obras que importem ameaça ou equilíbrio
ecológico ou que atentem contra os objetivos referidos no art. 2 0 desta
lei.

Parágrafo único - A não-observância do disposto neste artigo implica
a imposição das penalidades previstas na legislação especifica, sem
prejuízo das responsabilizações civil e criminal do infrator.
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Art. 40 - O parcelamento e o uso do solo na área que compreende

a APA da Serra da Piedade não poderá ser inferior a 5.000 m2, com
cobertura vegetal de 70% (setenta por cento).

Art. 50- Os efluentes domésticos e industriais deverão ser lançados
em fossas sépticas ou estações de tratamento construídas para esse
fim, ficando terminantemente proibido o lançamento daqueles nos
cursos d'água e nas proximidades de comprovado potencial hídrico.

Art. 60 - Na implantação e no funcionamento da ARA da Serra da
Piedade, serão adotadas as seguintes medidas:

- zoneamento ecológico e econômico a ser efetivado através de
diploma legal, com o respectivo sistema de gestão colegiada;

II - utilização dos instrumentos legais e dos incentivos
governamentais e não governamentais, para assegurar a proteção da
zona de vida silvestre, o uso racional do solo e outras medidas
referentes à salvaguarda dos recursos ambientais;

Art. 70 - Os zoneamentos ecológico e econômico ficarão a cargo da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que terá o prazo máximo de até seis meses após a
publicação desta lei para a publicação de decreto contendo o
zoneamento de toda a área da unidade de conservação.

Parágrafo único - Os zoneamentos ecológico e econômico indicarão
as atividades a serem encorajadas em dada zona e as que deverão
ser limitadas, restringidas ou proibidas, de acordo com a legislação
aplicável.

Art. 80 - Fica criado o Conselho Estadual da ARA - Serra da Piedade
-, órgão deliberativo e consultivo da política de gestão da ARA da
Serra da Piedade.

Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo tem a seguinte
composição:

- um representante da Secretária de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

II - um representante da Prefeitura Municipal de Caeté;
III - um representante da Prefeitura Municipal de Sabará;
IV - um representante da Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte;
V - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
VI - um representante da Câmara Municipal de Caeté;
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VII - um representante da Câmara Municipal de Sabará;
VIII - um representante da Federação das Associações Comunitárias

de Caeté;
IX - um representante da Federação das Associações Comunitárias

de Sabará;
X - um representante das Organizações Não Governamentais -

ONGS -;
XI - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
XII - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais;
XIII - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -

IGAM -;
XVI - um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM -;
XV - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Art. 90 - Os membros do Conselho Estadual da APA da Serra da

Piedade serão nomeados por ato do Governador do Estado, mediante
proposta do Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, para um mandato de dois anos,
renováveis por igual período.

§ 1° - A Presidência do Conselho Estadual da APA da Serra da
Piedade, será exercida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

§ 2° - O exercício da função de Conselheiro é considerado de alta
relevância, não cabendo aos seus integrantes remuneração de
qualquer natureza.

§ 3° - As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho
Estadual da APA da Serra da Piedade correrão à conta de dotação
orçamentária da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Art. 10 - Além das proibições, das restrições de uso e das demais
limitações para a APA - Serra da Piedade previstas na Lei Federal n°
6.902, de 27 de abril de 1981, o decreto que aprovar os zoneamentos
ecológico e econômico, a cargo da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabelecerá outras
medidas que assegurem o manejo adequado para a APA.

Art. 11 - Para atingir os objetivos previstos nesta lei e para definir as
atribuições e competências no controle de suas atividades, o
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Conselho Estadual da APA - Serra da Piedade poderá firmar
convênios com órgãos e entidades públicas e privadas.

Art. 12 - O Conselho poderá constituir Grupo de Assessoramento
Técnico para implementação das atividades de zoneamento,
administração e fiscalização da APA - Serra da Piedade.

Art. 13 - A divulgação do disposto nesta lei, objetivando o
esclarecimento das comunidades local e regional, deverá ser feita
pelos órgãos públicos estaduais e municipais envolvidos.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar

Anexo 1
APA Serra da Piedade - Coordenadas

Proteção U.T.M. Meridiano Central 45 0 W.G.
Perímetro

* - O quadro do Anexa 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.4.2003.

Obs.: Pico da Piedade / Marco Cruzeiro do Sul - Coordenadas:
7807607,4540 N - 638633,0933 E

Justificação: O projeto de lei que ora submetemos a esta augusta
Casa para análise, discussão e votação, visa a criar a Área de
Proteção Ambiental da Serra da Piedade - APA Serra da Piedade.

Patrimônio histórico, cultural e religioso, a serra da Piedade é de
grande importância para a humanidade. De 1817 a 1820, os
naturalistas alemães Spix e Martius, no Brasil, após difícil subida pelos
tortuosos caminhos da serra, feita em 4 horas, se deslumbram com a
vista magnífica, ao contemplarem a paisagem.

Em 1818 o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire, depois de dar
muitas voltas, logra atingir o cume da serra a cavalo e encontra uma
pequena plataforma, de onde avista a mais vasta paisagem que já
apreciara durante suas andanças pela Província de Minas.
Observador arguto, enfatiza os aspectos religiosos que se impunham,
não obstante, a qualquer pessoa que ali se esforçasse para chegar.
No alto da serra erguia-se uma capela, cuja data de construção está
por volta de 1778. Ao lado da capela havia as moradas dos eremitas -
homens leigos que ali viviam da caridade e da generosidade dos fiéis.
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Saint-F-lilaire e os alemães Spix e Martius estiveram na serra de

passagem.
Décadas antes, um outro andarilho percorrera a mesma sucessão

de montanhas e vales com um sentido diferente.
Para Antônio da Silva Bracarena, a serra da Piedade não

representou um lugar a mais, mas o ponto final de uma longa
trajetória.

Uma das primeiras atitudes fora trabalhar no sentido de facilitar o
acesso àquela serra agreste e cheia de obstáculos aos devotos que
ali desejassem chegar. Depois, decide construir, no local, algo que
estimulasse tal caminhada: uma capela, que seria um referencial para
o andarilho - fosse penitente ou estivesse ansioso por um local
adequado para orar e aproximar-se das coisas divinas. Bracarena
dedica sua vida ao local e ao estímulo às romarias. Sua tarefa foi
árdua, mas, a partir de então, foi continuamente retomada por outras
pessoas. Visitantes e ermitões tomaram para si o ideal de Bracarena,
impedindo que o local fosse esquecido ou abandonado.

A opinião geral atribuía uma predileção da Senhora da Piedade pelo
local. Pessoas extremamente religiosas e místicas passaram a
manifestar um fascínio imenso pela serra.

A serra da Piedade continua sendo um referencial religioso para
milhares de pessoas que para ali se encaminham a cada ano.

Criar e zonear a APA da Serra da Piedade é garantir para as futuras
gerações subsídios e recursos naturais necessários a sua
subsistência. Evitar que os grandes depredadores, mineradoras, fogo
criminoso, o desmatamento e a caça ilegal destruam o pouco que
ainda resta é dever de todos nós.

Deve-se estudar, levantar e catalogar toda a sua flora, pois a serra,
além de ser um grande jardim natural, é sem dúvida nenhuma uma
grande farmácia natural, pois muitas são as espécies ali encontradas
com comprovada eficácia medicinal.

E mister que se introduzam nessa região animais que hoje são
considerados em extinção e que, com provadamente, já habitaram
suas encostas.

O cinturão verde ainda existente no entorno da serra precisa ser
preservado, para que toda a região, inclusive a Capital, tenha
assegurada no futuro qualidade de vida.
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A característica física da região, determinada pela presença de

recursos minerais de grande demanda, torna a atividade minerária de
grande representatividade econômica, mas também de grande
impacto ambiental. Assim, importantes jazimentos minerais estão
inseridos na área abrangida pela APA Serra da Piedade, acarretando
a atividade minerária voltada, principalmente, para a lavra do minério
de ferro.

A atividade mineraria, quando empreendida sem a adoção de
medidas de controle adequadas, pode ocasionar forte impacto
ambiental. Quando as medidas de controle não são eficazes, os
danos ambientais podem extrapolar os limites das concessões,
ocasionando, por exemplo, a degradação da qualidade da água e do
ar em áreas distantes dos complexos minerários. Por isso não é rara a
ocorrência de conflitos entre a atividade mineraria e outras formas de
uso e ocupação do solo.

Desse modo, para o melhor ordenamento das atividades
econômicas a serem desenvolvidas na área da APA Serra da
Piedade, são necessários diagnóstico específico da atividade
mineraria empreendida na região e permanente fiscalização dos
empreendimentos.

A partir de 1959, após um longo período em que o local ficou sem
um responsável que ali habitasse, o dominicano frei Rosário Joffily
tornou-se reitor do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, período
em que vários empreendimentos foram por ele implementados,
destacando-se, entre outros, a construção da nova igreja.

Pelas inovações que promoveu e que ainda estão por completar-se,
frei Rosário se apresenta como mais um herdeiro de Bracarena no
desafio de perpetuar a história sagrada da serra.

Na atitude de Bracarena residia a pedra fundamental: a fundação foi
retomada pelos que, como ele, se deixaram seduzir pela beleza e pelo
mistério da serra, a ponto de lhe dedicarem anos de vida e de
trabalho.

Com tais considerações, a medida legislativa proposta busca
proteger o ecossistema local, conservar suas características
peculiares, impedir ações de desmatamento, degradação ambiental e
implosão ou remoção de pedras, entre outras, pelo que, espero contar
com o apoio de meus nobres pares à aprovação deste importante
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projeto de lei.

- 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° 387/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.247/2002)

Declara de utilidade pública a Fraternidade Beneditina Mãe da
Divina Providência, com sede no Município de Nova Lima.

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

Beneditina Mãe da Divina Providência, com sede no Município de
Nova Lima.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Fraternidade Beneditina Mãe da Divina Providência, com
sede no Município de Nova Lima. Essa entidade tem como finalidade
estatutária a divulgação cultural e da doutrina religiosa.

Trata-se de uma associação civil de direito privado, de natureza
filantrópica, caritativa, de assistência social e sem finalidade lucrativa.

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

PROJETO DE LEI N° 388/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.444/2001)

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - APA - da
Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam declarados como Área de Proteção Ambiental da

Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha - APA do Rio Jequitinhonha -
os terrenos que integram a bacia hidrográfica desse rio situados a
montante e a jusante do ponto de captação de águas da cidade de
Jequitinhonha.

Parágrafo único - Os limites da área de que trata o "caput" deste
artigo são os definidos pelo perímetro da bacia hidrográfica do rio
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Jequitinhonha, com 760km 2 (setecentos e sessenta quilômetros
quadrados).

Art. 20 - A ARA do Rio Jequitinhonha destina-se à recuperação, à
preservação e à conservação do rio Jequitinhonha e de seus afluentes
e:

- à proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do
regime hidrológico;

li - à preservação dos remanescentes florestais da bacia
hidrográfica;

III - à recomposição florestal da vegetação ciliar e das demais áreas
de preservação permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de
dezembro de 1991;

iv - à melhoria das condições para a recuperação e a proteção da
fauna e da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas;

V - à conservação e à recuperação das margens ribeirinhas pelas
empresas que exploram o leito do rio por meio do sistema de dragas,
causador de erosão e desmoronamento;

VI - a estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas
circunvizinhas.

§ 1° - As empresas que desrespeitarem esta lei estarão sujeitas a
responsabilidade civil e criminal.

§ 2° - A recuperação e a conservação de que trata o inciso V deste
artigo deverão ser efetuadas concomitantemente com a exploração a
que se destinam e são causadoras de erosão e desmoronamento das
margens.

Art. 30 - E proibido, na área de proteção ambiental das áreas
circunvizinhas:

- promover ações de desmatamento e degradação ambiental de
drenagem, aterro, obstruções de canais e outras que descaracterizem
os ecossistemas da bacia, sem as medidas compensatórias de
recuperação ambiental, resguardando o efeito estabilizador da
cobertura vegetal contra o aparecimento dos pontos suscetíveis à
erosão;

II - realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou
que atentem contra os objetivos referidos no artigo anterior;

III - realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção
civil sem as devidas medidas de proteção aos ecossistemas,
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previamente aprovados pelos órgãos ambientais ou de gestão da
APA;

IV - usar herbicidas em áreas ribeirinhas ou produtos químicos numa
área de 150m (cento e cinqüenta metros) das margens e lançar
efluentes sem o prévio tratamento;

V - pescar com utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou
assemelhados.

Art. 40 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
CORAM -' em conjunto com a Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - e em articulação com as Prefeituras Municipais de
Jequitinhonha, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo
de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas,
Novo Cruzeiro, Setubinha, Veredinha, Virgem da Lapa, Caraí,
Comercinho, Coronel Murta, ltaobim, Itinga, Padre Paraíso, Ponto dos
Volantes, definir as condições de manejo, fiscalização, supervisão e
administração da ARA do Rio Jequitinhonha.

Parágrafo único - Na administração da ARA do Rio Jequitinhonha
será assegurada a participação de representantes de usuários e da
sociedade civil organizada.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventas dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003
Fábio Avelar
Justificação: Tenho a honra de submeter ao exame e á deliberação

desta egrégia Assembléia Legislativa este projeto de lei, que dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental -ARA - da Bacia
Hidrográfica do Rio Jequitinhonha.

A criação de uma ARA em toda a extensão do rio Jequitinhonha,
abrangendo uma área de 760km 2, permitirá o desenvolvimento e a
implantação de diversos programas de cunho ambiental na região.

Os diversos municípios integrantes da bacia do rio Jequitinhonha
poderão, com a aprovação da área de preservação ambiental, unir
esforços para a celebração de acordos, contratos e convênios entre si
ou com entidades públicas ou organizações não governamentais,
objetivando o incremento de ações de recuperação da vegetação chiar
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e das matas, melhorias das técnicas de manejo do solo agrícola, a
proteção das áreas de deposição do lixo urbano, tratamento dos
efluentes domésticos e industriais e a destinação adequada dos
esgotos urbanos, aliados à educação ambiental, criando, assim,
condições para a melhoria qualitativa das águas do rio.

A instituição da ARA deve ser entendida como um poderoso
instrumento de planejamento regional para fazer face à escalada de
crescimento das cidades e ao conseqüente aumento da poluição, que
tanto degrada os cursos d'água, além de significar o estabelecimento
de um convívio harmonioso entre o rio e os municípios que ele banha.

Para o sucesso da iniciativa que ora submeto a esta Casa, é
imperioso que haja a participação da sociedade civil organizada, ao
lado do poder público, na administração, na fiscalização e no
acompanhamento das medidas propostas neste projeto de lei, que
refletem o mais alto e relevante interesse público.

- 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° 389/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.478/2002)

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de
Dependência Química - CREDEQ, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Recuperação de Dependência Química - CREDEQ, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: O Centro de Recuperação de Dependência Química -

CREDEQ, tem sede em Belo Horizonte e unidades de tratamento
espalhadas pelas cidades de Esmeraldas, Ravena, Caeté e Santa
Luzia. E uma sociedade civil, filantrópica e eminentemente
assiste ncialista, não tendo fins lucrativos.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
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idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde sua fundação, a entidade vem cumprindo fielmente suas
finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços, tais como: o
controle, a prevenção e o tratamento da dependência química, a
prestação de serviços de radiodifusão comunitária, a distribuição de
cestas básicas, remédios, roupas e os atendimentos médico e
hospitalar.

Isso posto, a entidade espera, com o título declaratório de utilidade
pública, firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus
objetivos.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares à
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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 390/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.248/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Santa Matilde, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Comunitária do Bairro Santa Matilde, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
lrani Barbosa
Justificação: A Associação em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial.
Declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados para aprovação deste projeto, considerando que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N°391/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.425/2002)

Declara de utilidade pública a entidade Banda Musical Nossa
Senhora do Carmo, com sede no Município de Betim.

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

Musical Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: A Banda Musical Nossa Senhora do Carmo é entidade

civil com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos que não
remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens
nem bonificação a seus dirigentes, associados ou mantenedores,
conforme atestado apresentado.

Fundada em 30/1/64, a referida Banda se encontra em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, prestando relevantes
serviços à comunidade de Betim, abrilhantando solenidades
religiosas, cívicas, culturais e recreativas, divulgando o nome e a
cultura do Município de Betim em suas apresentações.

Podemos afirmar que a referida entidade, que tem também por
finalidade a prática, os estudos e o desenvolvimento musical de seus
componentes, é um orgulho para todos os betinenses.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade
por certo contará com o apoio de nossos nobres pares nesta Casa,
para que lhe seja concedido o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 392/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.465/2002)

Declara de utilidade pública a entidade Lar São Mateus, com sede
no Município de Mateus Leme.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São
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Mateus, com sede no Município de Mateus Leme.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: O Lar São Mateus é entidade civil com personalidade

jurídica própria e sem fins lucrativos, que não remunera os membros
de sua diretoria, nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus
dirigentes, associados ou mantenedores, conforme atestado
apresentado.

O Lar São Mateus - asilo para idosos -, é uma entidade caritativa da
Sociedade São Vicente de Paulo - S.S.V.P. - de Mateus Leme,
constituída em 21/6/94. Ela vem prestando relevantes serviços
filantrópicos, de abrigo, de assistência médica e de amparo aos idosos
carentes nesse município e proporcionando melhoria na qualidade de
vida dos assistidos.

Por atender aos requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a
referida entidade por cedo contará com o apoio dos nobres pares
desta Casa, para que seja declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 393/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 450/99)

Estabelece normas para a concessão de serviços de transporte
coletivo intermunicipal de passageiros e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Compete ao Estado explorar, diretamente ou mediante

concessão, os serviços de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal.

Art. 20 - A organização, a coordenação, o controle, a outorga e a
fiscalização dos serviços de que trata esta lei caberão ao DER-MG.

Art. 30 - A outorga para exploração dos serviços previstos nesta lei
pressupõe a observância do princípio da prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários.

Parágrafo único - Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, segurança, eficiência, generalidade,
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cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Art. 40 - As outorgas para a exploração de serviços de transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros não terão caráter de
exclusividade e serão formalizadas mediante contrato que observará o
disposto nas leis e normas regulamentares pertinentes.

Art. 50 - A pessoa física ou jurídica interessada na exploração do
serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, até
mesmo o semi-urbano, poderá requerer ao DER-MO a abertura da
respectiva licitação também para linhas operadas com caráter de
exclusividade em período anterior à vigência desta lei.

Art. 60 - O DER-MO providenciará, conforme dispuser o regulamento
e no prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta lei,
licitação para as linhas já existentes e operadas com caráter de
exclusividade-

Parágrafo único - Nos casos de outorga, mediante licitação, de
novas permissões para exploração de linhas existentes, fica
assegurada às transportadoras em operação a faculdade de reduzir
as respectivas frotas, freqüências mínimas e tarifas contratuais, até os
limites estipulados nos contratos celebrados com as novas
permissionárias das linhas.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contados de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Jayro Lessa
Justificação: Este projeto de lei pretende provocar mudanças

objetivando a prestação de um serviço de melhor qualidade em vários
aspectos, quais sejam conforto, regularidade, preço, cortesia,
continuidade e, principalmente, no que diz respeito à possibilidade de
o próprio interessado, o usuário, escolher, entre dois ou mais
transportadores, o que lhe presta o melhor serviço. Podendo optar e
tendo à disposição diferentes alternativas, o interessado,
evidentemente, escolherá aquela que atende melhor a seus interesses
quanto a segurança, conforto, tempo, preço, etc.

O transportador que não prestar o melhor serviço ou não atender os
anseios do consumidor será punido de imediato e de forma
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contundente, com a preferência transferida ao concorrente.

O sistema monopolista, hoje vigorante no transporte coletivo
intermunicipal do Estado, atende primordialmente aos interesses
financeiros dos concessionários, que, livres de concorrência, podem
ampliar seus lucros em prejuízo da qualidade.

Assim, em um veículo com capacidade normal para, por exemplo,
50 passageiros, viajam 80 ou 90, com sacrifício do conforto e da
segurança, mas com substancial aumento de rendimento financeiro
para a empresa transportadora. O custo, no caso, é o mesmo, uma
vez que tanto faz transportar 50 ou 80 passageiros, e, portanto, o
lucro é muito maior, pois o preço da tarifa também não é alterado,
apesar do desconforto e da insegurança.

Aumentar a freqüência, as opções de horário ou o número de
veículos para maior conforto do usuário? Claro que não, pois isso
aumentará os custos e, conseqüentemente, provocará redução nos
lucros. O usuário não tem mesmo opção!

Por outro lado, a exclusividade sequer garante preço módico ou
justo ao usuário, senão vejamos.

A cidade de Varginha, no Sul de Minas, é conhecida por ser
eqüidistante de Belo Horizonte e São Paulo, portanto o preço de uma
passagem rodoviária dali para as duas capitais, pela mesma estrada,
em ônibus com serviços equivalentes, deveria ser, se não idêntico,
pelo menos aproximado. Entretanto, as tarifas são as seguintes:
Varginha - Belo Horizonte, pela empresa Gardênia, R$20,02; Varginha
- São Paulo, pela empresa Bragança, R$13,80; Varginha - São Paulo,
pela empresa Santa Terezinha, R$-14,20.

A empresa Gardênia, monopolista no transporte de passageiros
para o Sul de Minas, faz a linha Belo Horizonte - Campinas, passando
em Pouso Alegre, e cobra as seguintes tarifas: Belo Horizonte -
Campinas (cerca de 6001km) R$22,08; Belo Horizonte - Pouso Alegre
(cerca de 4001km) R$23,31.

Como entender que, para fazer uma viagem a Pouso Alegre, fica
mais barato comprar a passagem para Campinas, num ônibus da
mesma empresa? Qual a justificativa para a diferença de preço de
tarifas, de quase 50%, nas linhas intermunicipais e interestaduais?
Observe-se, ainda, que, no transporte interestadual, é vedado o
transporte de passageiros em pé.
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Em razão do exposto e pela certeza de que a livre concorrência é

a forma que melhor atende ao consumidor, estamos propondo
pequena abertura no monopolístico transporte coletivo intermunicipal,
permitindo a mais de uma empresa explorar determinada linha.
Embora distante do que julgamos ideal para esse serviço público,
essa medida é o que entendemos ser possível neste momento, por se
tratar, simplesmente, da aplicação, no Estado, da sistemática adotada
em nível federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este
projeto de lei, haja vista que o transporte interestadual e internacional
de passageiros, regulado por legislação federal, não é exclusivista,
havendo, sempre que possível, mais de uma empresa permissionária
em uma mesma linha; o principio da livre concorrência é
veementemente defendido, tendo o Decreto Federal n° 952, de
7/10/93, estabelecido o seguinte:

"Art. 35 - Incumbe ao Departamento de Transportes Rodoviários:
VIII - assegurar o princípio da opção do usuário mediante o estímulo

à livre concorrência e à variedade de combinações de preço,
quantidade e qualidade dos serviços prestados".

O proposto está perfeitamente de acordo com o que dispõe o art. 40,
§ 20 , da Constituição Estadual:

"Art. 40- ..........................................................................
§ 2° - A lei disporá sobre:

- o regime das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação e as condições de exclusividade do serviço, caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou da permissão;

II - a política tarifária;
III - a obrigação de o concessionário e o permissionário manterem

serviço adequado".
O Poder Legislativo, nos termos do art. 61 da Carta mineira, é

competente para dispor sobre a matéria enfocada.
Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, terá sido

dado um grande passo para a melhoria do transporte coletivo
intermunicipal no Estado; para tanto, esperamos poder contar com o
apoio e empenho de nossos ilustres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°394/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.408/2002)

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Boliche, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Boliche, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 9 de abril de 2003.
João Leite
Justificação: A Federação Mineira de Boliche, com sede no

Município de Belo Horizonte é uma associação desportiva com
personalidade jurídica sem fins lucrativos fundada em 15/3/83, que
superintende, no Estado de Minas Gerais, a prática desportiva do
boliche, fomentando a prática do esporte em nossa comunidade,
promovendo competições, recreação e lazer, auxiliando e
promovendo a educação física, moral, cívica, cultural e social de
nossos cidadãos.

As atividades desenvolvidas pela Federação enobrecem o nome do
esporte mineiro, colocando o Estado como uma das potências
nacionais no boliche, promovendo o ensino, a prática e a competição
esportiva.

Acreditamos que o reconhecimento da Federação Mineira de
Boliche como de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que
vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população mineira,
por isso conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação do
presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 395/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.258/2002)

Disciplina a atuação das comissões parlamentares de inquérito
instituídas na forma do § 3 0 do art. 60 da Constituição do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma

prevista no § 30 do art. 60 da Constituição do Estado, têm poderes
probatórios de investigação próprios das autoridades judiciárias, além
de outros previstos no Regimento Interno da Assembléia Legislativa,
para a apuração de fato determinado e de repercussão no interesse
público.

Parágrafo único - No exercício do controle externo, compete às
comissões parlamentares de inquérito investigar irregularidades
administrativas em órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se agente público todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
na administração direta ou indireta do Estado, de empresa
incorporada ao patrimônio, de empresa concessionária de serviço
público, ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido com mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita anual.

Art. 31 - No exercício da função fiscalizadora, consideram-se
poderes próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos
no Regimento Interno da Assembléia Legislativa e na legislação:

- convidar ou convocar depoente;
II - tomar depoimento sob compromisso, se assim entender

necessário a comissão;
II! - promover acareação;
IV - requisitar informações e documentos a particulares, desde que

relacionados com o objeto da investigação parlamentar;
V - requisitar informações e documentos a órgãos e entidades da

administração pública estadual;
VI - efetuar as diligências que se fizerem necessárias;
VII - determinar, por ato próprio e pelo voto da maioria dos membros

da comissão, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico,
mediante ato devidamente justificado, e requisitar informações dos
agentes e órgãos públicos competentes;

VIII - determinar a órgão estadual a realização de perícia, laudo ou
parecer técnico;
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IX - requisitar o auxilio das Polícias Civil e Militar para assessorar

seus trabalhos, bem como para exercer a segurança de testemunha
ou indiciado, de seus membros ou de terceiros relacionados aos fatos
investigados;

X - requisitar servidores dos serviços administrativos da Assembléia
Legislativa, bem como, em caráter transitório, de órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta ou do Poder Judiciário,
necessários aos trabalhos da comissão;

Xl - determinar outras providências que se fizerem necessárias.
Parágrafo único - As informações sigilosas obtidas pela comissão

não podem ser objeto de divulgação, sob pena de responsabilidade de
quem lhe der causa.

Art. 40 - As medidas investigatórias previstas no art. 3 0 desta lei que
importem restrição de direitos deverão ser devidamente
fundamentadas, indicada sua necessidade, e aprovadas pelo Plenário
da Comissão, na forma que dispuser o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa.

Art. 50 - As comissões parlamentares de inquérito funcionarão na
sede da Assembléia Legislativa e podem, sempre que necessário,
funcionar ou efetuar diligências em qualquer outra localidade,
justificadamente.

Parágrafo único - Havendo urgência e relevância, as comissões
parlamentares de inquérito, mediante a aprovação da maioria absoluta
de seus membros, poderão funcionar durante o recesso parlamentar.

Art. 60 - As reuniões das comissões parlamentares de inquérito
serão públicas, reservadas ou secretas.

§ 10 - As reuniões serão públicas, salvo se a comissão deliberar em
sentido contrário.

§ 2° - As reuniões serão reservadas quando a matéria puder ser
discutida na presença de servidores a serviço da comissão, membros
credenciados e terceiros especialmente convidados.

§ 30 - As reuniões serão secretas quando a matéria a ser apreciada
somente permitir a presença de Deputados, ressalvada a presença de
advogado do depoente, no momento de sua oitiva.

§ 40 - Nas reuniões secretas, atuará como secretário da comissão,
por designação do Presidente, um de seus membros, salvo
deliberação em contrário.
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Art. 70 - Havendo necessidade de contratação de serviços

especializados que não possam ser prestados por órgão público,
qualquer membro da comissão poderá propor a contratação de
pessoa física ou jurídica especializada.

§ 1° - A proposta de contratação será submetida à deliberação da
comissão e, sendo aprovada, a Assembléia Legislativa efetuará a
contratação com recursos provenientes do seu orçamento.

§ 2° - Ressalvada a hipótese prevista no § 1° deste artigo, às
comissões parlamentares de inquérito será destinada verba própria
para fazer face às despesas efetuadas por seus membros e sua
respectiva assessoria no exercício das atribuições a elas atinentes,
bem como para custear eventuais gastos com o deslocamento de
testemunhas convidadas ou convocadas para prestar depoimento na
sede da Assembléia Legislativa, desde que residentes fora da Capital
e das comarcas a ela contíguas.

Art. 80 - Qualquer pessoa pode ser convidada ou convocada a
prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito,
sendo-lhe facultada a assistência de advogado constituído para esta
finalidade.

§ 1 0 - A critério do Presidente da comissão, os depoentes,
independentemente de terem sido convocados, poderão ser intimados
por meio de servidor da Assembléia Legislativa designado, por carta
registrada, fac-símile ou qualquer outro meio idôneo capaz de atingir a
sua finalidade.

§ 2° - E vedada a convocação do Governador e do Vice-Governador
do Estado.

Art. 9° - Aquele que, regularmente intimado, deixar de atender à
convocação da comissão para comparecimento em data, horário e
local definidos, sem motivo justificado, poderá ser coercitivamente
conduzido.

§ 1° - A determinação prevista no "caput" deste artigo deverá ser
fundamentada e aprovada pela maioria dos membros da comissão, na
forma prevista no Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

§ 2° - Aprovada a condução coercitiva do depoente, o Presidente da
comissão determinará à autoridade policial a sua apresentação ou
requisitará seja conduzido por servidor da Assembléia Legislativa
designado, que poderá solicitar o auxílio da força pública.
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Art. lo - É de quinze dias o prazo máximo para as pessoas

fornecerem as informações e os documentos requisitados pela
comissão, permitida uma prorrogação por igual período.

Art. 11 - A falta injustificada de comparecimento de agente público
regularmente intimado, sem prejuízo da medida prevista no art. 90
desta lei, quando cabível, assim como a não-prestação das
informações ou solicitações requisitadas no prazo assinado pelas
comissões parlamentares de inquérito, bem como qualquer outra ação
ou omissão tendente a comprometer as investigações, importam seu
enquadramento na legislação que trata das hipóteses de improbidade
administrativa.

Art. 12 - As informações obtidas em sessão secreta da comissão ou
mediante quebra dos sigilos bancário, fiscal ou telefônico, às quais se
aplica, no que couber, o disposto na legislação penal, poderão ser
utilizadas em comunicações aos órgãos competentes para as devidas
providências ou no relatório final, havendo justa causa para tanto, o
que deve ser precedido de motivação.

Art. 13 - Todos têm direito a receber informação de seu interesse
particular contida em documento ou arquivo de comissão parlamentar
de inquérito, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para
assegurar o resultado dos trabalhos e das investigações, a segurança
da sociedade e do Estado e a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas.

Art. 14 - O Presidente da comissão parlamentar de inquérito
encaminhará o relatório da comissão, aprovado na forma regimental,
ao Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça
e, se for o caso, às demais autoridades com poder de decisão
previstas no Regimento Interno da Assembléia Legislativa, para a
adoção das medidas cabíveis.

Art. 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
João Leite
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da

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

PROJETO DE LEI N° 396/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.265/2002)

Declara de utilidade pública a ACAS - Associação Comunitária e
Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Comunitária e Assistência Social, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
João Leite
Justificação: A ACAS - Associação Comunitária e Assistência Social

é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 13/5/87, que vem
prestando relevantes serviços à comunidade, promovendo a
assistência social, nas áreas de habitação, saúde, saneamento
básico, lazer, esporte, cultura, educação e amparo à infância, à
juventude e aos idosos, visando minorar os sofrimentos humanos.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias
para a população carente de nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 397/2003
•	 (Ex-Projeto de Lei n° 2.455/2002)

Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs -
escolas de ensino médio da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública

estadual as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs.
Art. 20 - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes,

promoverá palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e
tomará as demais providências que se fizerem necessárias.

Art. 30 - O Poder Executivo poderá firmar convênios com Prefeituras,
entidades não governamentais, empresas particulares e órgãos de
divulgação, visando a melhor execução desta lei.

Art. 40 - 0 Poder Executivo, no prazo de sessenta dias contados da
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data de vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a.

Art. 5° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
João Leite
Justificação: Um instrumento que tem-se mostrado eficaz na

prevenção de acidentes nas empresas é a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. A CIPA, nas empresas, é uma comissão
composta por representantes do empregador e dos empregados e tem
como missão a preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa, com
especial atenção aos problemas de medicina e segurança do trabalho
e com a conscientização dos funcionários em todos os níveis.

Reveste-se de grande importância a existência de uma CIPA nas
escolas estaduais, por ser instrumento eficaz para a absorção, por
parte da comunidade escolar, de conceitos de segurança e limpeza na
escola e de práticas necessárias para o combate de doenças, tais
como estresse e lesão por esforço repetitivo, e, ainda, de técnicas
ergonômicas na escola.

Os conceitos de segurança no trabalho não são novos, todavia
ainda não foram assimilados em alguns locais e, em especial, nas
escolas públicas, onde não se tem notícia de trabalho semelhante. Há
quem pense que a ordem e a limpeza, na escola, são de
responsabilidade apenas da equipe de limpeza. A responsabilidade
pela ordem e pela limpeza pertence a todos, e a CIPA pode ser um
instrumento de conscientização de alunos e funcionários a respeito da
necessidade de se manter limpa e ordenada a escola, de modo a
propiciar um melhor ambiente para todos.

Também é fundamental a conscientização de alunos, professores e
funcionários acerca de doenças modernas e que a cada dia
acometem mais nossa sociedade, como é o caso do estresse e das
lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm causado inúmeros
prejuízos à economia nacional, sendo primordial o conhecimento por
parte da sociedade de suas causas e da forma de sua prevenção.

E, portanto, de suma importância a criação de tais comissões,
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visando o esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de
técnicas de combate a práticas danosas à comunidade e a
constituição de um espaço de interação na comunidade escolar, pelo
que contamos com o apoio para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 398/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.356/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Chance Internacional,
com sede no Município de Rio Acima.

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

Internacional, com sede no Município de Rio Acima
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
João Leite
Justificação: A Associação Chance Internacional, com sede no

Município de Rio Acima, é uma sociedade civil de caráter beneficente,
fundada em outubro de 1994, com a denominação de Associação de
Socorro Evangélico - ASSOCEV -, e que passou a ter nova
denominação. Atende desde 1994 a crianças em situação de risco,
prestando-lhes assistência nas áreas de educação, saúde, esporte e
recreação e servindo, ainda, às famílias dos atendidos.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado com as crianças,
trazendo-lhes melhorias significativas, assim como à comunidade de
Rio Acima e região.

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

PROJETO DE LEI N° 399/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.428/2002)

Declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora das Graças de
Poço Fundo, com sede no Município de Poço Fundo.

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

Nossa Senhora das Graças de Poço Fundo, com sede no Município
de Poço Fundo.

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

Lei n°13.125, de 12 de janeiro de 1999.
Sala de Reuniões, 1° de abril de 2003
Laudelino Augusto
Justificação: O Lar Nossa Senhora das Graças de Poço Fundo é

uma sociedade civil beneficente e sem fins lucrativos. Seu objetivo
primordial é a prática da caridade cristã, por meio de assistência social
gratuita às pessoas carentes nascidas nesse município. Para isso,
mantém asilo, assiste a velhice desamparada e presta serviços de
atendimento médico, social, religioso, cultural e psicológico aos
idosos. A entidade também fornece, temporariamente, dentro de suas
possibilidades, cestas básicas a pessoas carentes e, dessa forma,
propicia vida digna aos membros da comunidade.

Pelo exposto, depreende-se que a entidade está apta, sob todos os
aspectos, a receber o título ora proposto, razão por que esperamos 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 400/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.217/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de Brumadinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Radiodifusão Cultural, Educativa e Artística de
Brumadinho - ACRCEAB -, com sede nesse município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: A referida entidade é uma sociedade civil de caráter

cultural, educativo e artístico, sem fins lucrativos e com duração
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indeterminada.

A entidade tem como objetivo desenvolver o serviço de radiodifusão
comunitária; representar as organizações populares e cooperativas;
dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições
e hábitos sociais da comunidade; oferecer mecanismo de formação e
integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio
social; prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil; promover eventos de interesse da
comunidade e permitir a capacitação dos cidadãos no exercício do
direito de expressão da forma mais acessível possível.

Em face do exposto acima, encaminho este projeto de lei para
aprovação desta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 401/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.417/2002)

Declara de utilidade pública a Creche Pequeno Cidadão, com sede
no Município de Governador Valadares.

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

Cidadão, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: A Creche Pequeno Cidadão, fundada em 19/12/97, é

uma entidade civil, sem fins lucrativos, constituída por pessoas
idôneas, que terá duração por tempo indeterminado. Criada com o
objetivo de prestar assistência socioeducativa a crianças de O a 6
anos que dela necessitem, sem discriminação de raça, cor, sexo ou
religião, assegura-lhes melhores condições de desenvolvimento. O
atendimento é extensivo às famílias, incluindo orientação sobre
aleitamento materno, vacinação, desnutrição, orientação sexual, etc. A
fim de cumprir sua finalidade, a Creche poderá organizar-se em tantas
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias.

Considerando a importância do trabalho realizado pela entidade e
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por se tratar de medida justa, espero contar com o apoio dos
nobres pares para 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 402/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.267/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Filadélfia - AF -, com sede
no Município de Teófilo Otôni.

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

AF -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Filadélfia - AF -, sociedade civil sem fins

lucrativos, tem sede e foro em Teófilo Otôni. De natureza filantrópica,
possui como fim amparar a comunidade, tentando sanar o déficit
habitacional no município. Dessa forma, busca ajudar os necessitados
fazendo locações, empréstimos, doações e construções de imóveis.

Por outro lado, objetiva explorar a atividade econômica de prestação
de serviços, visando gerar empregos, bem como obter recursos que
possibilitem uma maior expansão das ações realizadas pela entidade.

Pelo trabalho e esforço que a Associação empreende em benefício
dos necessitados, solicitamos aos companheiros parlamentares a
aprovação deste projeto de lei que pretende outorgar-lhe o título de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 40312003
(Ex-Projeto de Lei n° 106/99)

Dá a denominação de Germin Loureiro ao prédio da escola estadual
do Bairro Vale do Sol, com sede no Município de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica denominado Germin Loureiro o prédio da escola

rÁ



209
estadual do Bairro Vale do Sol, com sede no Município de João
Monlevade.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: Germin Loureiro, natural de Belo Horizonte, mudou-se

para o Município de João Monlevade em 1947 com o intuito de
trabalhar na empresa de seu irmão, Antônio Loureiro Sobrinho.
Casou-se em 1949 com Zarif Maluf Loureiro, com quem teve seis
filhos.

Formou e presidiu por dez anos a Comissão de Emancipação do
Distrito de Carneirinhos.

Posteriormente, foi eleito Prefeito de João Monlevade por três
mandatos, nos quais se dedicou com afinco ao desenvolvimento do
município.

Entre suas iniciativas de grande alcance social, destacam-se obras
como a construção da estação de tratamento de água, dos postos de
saúde dos Bairros Jacuí, Vila Tanque, Laranjeiras, Santo Hipólito e
Industrial, de várias escolas municipais e de avenidas de acesso à
cidade. Urbanizou e fez toda a infra-estrutura dos Bairros São
Benedito, Industrial, Ipiranga, Boa Vista, Santa Bárbara, Vera Loanda,
Cruzeiro Celeste e Novo Cruzeiro.

Cidadão ilustre e honrado, porém homem simples, preocupava-se
com o desenvolvimento do município e com a qualidade de vida de
seus moradores.

Em 1986, Germin Loureiro reativou a Fundação Casa de Cultura, o
que veio a proporcionar mais lazer e informação para a comunidade.

Por toda uma vida de lutas e sacrifícios em prol do Município de
João Monlevade, justa se faz a homenagem que ora pretendemos
prestar-lhe. Para tanto, contamos 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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N4° 404/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.469/2002)

rÁ
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE -, com sede em São Pedro dos Ferros.
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 em São Pedro dos
Ferros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE - de São Pedro dos Ferros é uma sociedade civil, filantrópica,
de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada. A referida Associação tem como finalidades
precípuas: promover medidas de âmbito municipal que visem
assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais; coordenar e
executar na área de jurisdição os objetivos, os programas e a política
da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais e da Federação
Nacional das APAEs; defender as causas dos excepcionais em todos
os seus aspectos; divulgar informações sobre assuntos referentes ao
excepcional, cabendo-lhes especialmente, o planejamento de
programas e a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
divulgar normas legais e regulamentares federais, estaduais e
municipais, relativas ao excepcional; promover ou estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do
excepcional, proporcionando avanço científico e a formação de
pessoal técnico especializado; e divulgar no município as experiências
apaeanas.

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados
pela APAE-São Pedro dos Ferros, contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 405/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.299/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e
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Artística Queluz de Minas, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

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

Cultural e Artística Queluz de Minas, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: A Fundação Educacional, Cultural e Artística Queluz de

Minas é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado,
voltada para atividades assistenciais e beneficentes, sem fins
lucrativos e de duração indeterminada. Tem como finalidades
precípuas produzir e executar serviços de radiodifusão em todas as
suas modalidades, sem finalidade comercial, isto é, com fins
exclusivamente educativos, culturais e artísticos; implantar livrarias e
cinemas, editar revistas, desenvolver grupos de teatro e dança e
corais, estimular manifestações folclóricas e exercer atividades
complementares à operação da emissora; contribuir para a melhoria
do ensino; promover e divulgar as potencialidades artísticas, eventos
e programas de interesse da comunidade e da região; articular-se com
instituições congêneres e especializadas, públicas e particulares,
nacionais e estrangeiras, visando o intercâmbio de programas que
atendam aos objetivos de sua linha programática.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
assistenciais prestados pela Fundação, espero contar com o apoio
dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 406/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.226/2000)

Dispõe sobre o uso de aeronaves oficiais no âmbito da
administração pública direta, indireta e de empresas públicas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A utilização de aeronaves oficiais, no âmbito da
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de empresas

exclusivamente,
públicos.

Art. 3 - t proibida a utilização de aeronaves do setor público em
toda e qualquer atividade não relacionada à execução de missões
oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Art. 4° - Os órgãos e as entidades da administração pública ficam
obrigados a promover sindicância toda vez que receberem
comunicação de uso irregular de suas aeronaves e a instaurar
processo disciplinar, sempre que for comprovada a veracidade dos
fatos.

Art. 50 - Toda utilização de aeronave oficial será precedida de
registro documental que discrimine:

- a finalidade da utilização;
II - os usuários da aeronave;

- a carga transportada, se existente;
IV - o percurso a ser efetivado;
V - o autorizador da missão;
VI - a tripulação empregada;
VII - a permanência prevista em cada localidade integrante da

missão.
Art. 60 - As aeronaves oficiais do Estado serão destinadas

privativamente ao transporte das seguintes autoridades em missões
oficiais:

- Governador do Estado;
II - Vice-Governador do Estado;
III - Presidente da Assembléia Legislativa do Estado;
IV - Presidente do Tribunal de Justiça do Estado;
V - Presidente do Tribunal de Alçada do Estado;
VI - Presidente do Tribunal de Contas;
VII - Ministério Público Estadual;
VIII - Secretários de Estado;
IX - outras autoridades públicas, quando integrantes de

dos titulares dos cargos previstos nos incisos anteriores;
X - outros usuários, devidamente autorizados, nos termos

desta lei.

administração pública estadual, direta, indireta e
públicas, obedecerá ao disposto nesta lei.

Art. 2 0 - A utilização de aeronaves oficiais será feita
para desempenho de atividades próprias dos serviços

o

comitivas

do art. 5°
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Art. 70 - As aeronaves pertencentes às Polícias Militar e Civil,

destinadas aos serviços de natureza militar, e aquelas vinculadas aos
serviços inerentes a suas atividades terão regime de utilização
estabelecido em regulamento próprio, que será aprovado pelo
Governador do Estado, no prazo de sessenta dias contados da
publicação desta lei.

Art. 80 - Toda aeronave oficial pertencente à administração pública
estadual direta, indireta e à empresas públicas deverá possuir
identificação relacionada ao órgão ou entidade a que estiver vinculada
e a logomarca do Estado de Minas Gerais, proporcionando uma
identificação, rápida, fácil e direta.

Parágrafo único - O Estado terá cento e oitenta dias contados da
data da publicação desta lei para atender ao disposto no "caput" deste
artigo.

Art. 9 0 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
tornarão disponíveis trimestralmente, por meio do "site" oficial do
Governo de Minas Gerais, o relatório dos vôos oficiais realizados
naquele período, com as informações especificadas no art. 5 0 desta
lei.

Art. 10 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
encaminharão trimestralmente à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária da Assembléia Legislativa, o relatório dos vôos oficiais
realizados naquele período, com as informações especificadas no ai.
50 desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: A administração pública, para realizar suas atividades,

deve obedecer os princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Dessa forma, o
desempenho da administração pública encontra-se balizado por esses
princípios, que se projetam na conduta de cada agente público. E,
portanto, inconcebível que autoridades públicas ocupantes de cargos
de relevância funcional utilizem os bens públicos em atividades
diversas daquelas determinadas por lei.

Nesta época, marcada pelo ajuste das contas públicas, em que

rs
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prevalece a preocupação severa e justa de responsabilizar o
agente público por todos os seus atos, apresentamos este projeto de
lei, que disciplina o uso de aeronaves públicas estaduais, tornando
pública e notória a sua utilização para a sociedade.

Para tanto, pedimos e contamos com o apoio de nossos nobres
pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°407/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.577/2001)

Institui o Mapa da Exclusão Social no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Chefe do Poder Executivo encaminhará anualmente ao

Poder Legislativo, como parte integrante da Prestação de Contas do
Chefe do Poder Executivo, de que trata o inciso XII do art. 90 da
Constituição Estadual, o Mapa da Exclusão Social.

Art. 2 0- O Mapa da Exclusão Social consiste num diagnóstico anual
e regionalizado da exclusão social no Estado, relativo ao ano
referência da prestação de contas governamental e ao ano
imediatamente anterior para fins de comparação.

Art. 30- Os indicadores sociais a serem utilizados na construção do
Mapa da Exclusão Social são:

- expectativa de vida: expectativa de vida em anos ao nascer;
II - renda: PIB "per capita" ajustado ao custo de vida local,

indicadores de concentração de renda, número de pessoas abaixo da
linha da pobreza;

III - desemprego: percentual médio de população economicamente
ativa desempregada;

IV - educação: média entre a taxa de alfabetização de adultos e a
taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental, médio e
superior;

V - saúde: número de postos de saúde, de leitos hospitalares, e de
agentes comunitários de saúde em relação ao número de habitantes e
à mortalidade infantil;

VI - saneamento básico: percentual de domicílios com água tratada,
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coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo;

VII - habitação: déficit habitacional medido através do número de
pessoas que vivem em loteamentos irregulares, destacando-se as
áreas de risco;

VIII - população em situação de risco nas ruas: número de pessoas
em situação de risco nas ruas;

IX - segurança: número de ocorrências policiais "per capita'.
Art. 40- A lei que aprovar o Plano Plurianual de Ação Governamental,

previsto no inciso XI do art. 90 da Constituição Estadual, disporá
também sobre as metas de melhoria dos indicadores sociais contidos
no Mapa da Exclusão Social e sobre a estratégia que será adotada
para sua elaboração durante o período de sua vigência.

Art. 50- Integrará o projeto de lei orçamentária anual o Anexo de
Metas Sociais que conterá as metas de melhoria dos indicadores
sociais contidos no Mapa da Exclusão Social a serem atingidas no
próximo ano, bem como a discriminação das ações a serem
desenvolvidas para a realização dessas metas, quantificadas
financeira e fisicamente sempre que possível.

Parágrafo único - O Anexo de Metas Sociais conterá, ainda, a
avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior.

ArL 60- O descumprimento das disposições contidas nesta lei
caracteriza crime de responsabilidade, previsto no art. 85 da
Constituição Federal.

Art. 70- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: São diversos os fatores que nos levam à apresentação

deste projeto de lei. A luta contra a inflação crônica e a busca da
necessária recuperação da estabilidade monetária levou o País a
reforçar o paradigma do equilíbrio das contas públicas e da
responsabilização de seus gestores, expresso na Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000, e na determinação de penalidade criminal pelo seu não-
cumprimento, Lei Federal n0 10.028, de 19110/2000. Se concluímos o
século XX e o segundo milênio resgatando os valores da moeda
estável e do equilíbrio fiscal, não podemos esperar pelo final século

LA
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XXI e muito menos pelo terceiro milênio para resgatar o valor da
estabilidade e do equilíbrio social. 'Toda caminhada começa com o
primeiro passo", já dizia o provérbio chinês. Vamos, pois, fazer do ano
2001, início de novo século e milênio, já designado como o ano do
voluntariado social, o ponto de partida para uma firme caminhada em
direção à responsabilidade social como valor fundamental da
sociedade. Buscam-se a moeda estável e o equilíbrio fiscal, mas
como valores-meios, e não como valores-fins. O fim, o objetivo, o que
queremos como sociedade é a estabilidade e o equilíbrio social, ou
seja, uma sociedade fraterna, solidária e justa. Por tudo isso,
apresentamos esta contribuição legislativa, que traz à luz a discussão
sobre a responsabilidade social. Este projeto de lei da
responsabilidade social torna obrigatório ao Poder Executivo
confeccionar e divulgar anualmente, ao lado e simultaneamente com o
Balanço Geral do Estado, o Balanço da Exclusão Social denominado
de Mapa da Exclusão Social, ao mesmo tempo que obriga o mesmo
Executivo a incluir na Proposta de Orçamento Anual o Anexo das
Metas Sociais, em que constarão as metas de melhoria social
previstas para o ano seguinte, assim como os projetos e as atividades
orçamentárias cuja finalidade seja expressamente voltada para
alcançar as referidas metas. Ao Tribunal de Contas e ao Poder
Legislativo, juntamente com o Ministério Público, caberá analisar ano
a ano os resultados alcançados e, quando for o caso, responsabilizar
criminalmente os gestores públicos. Com isso, os órgãos de
fiscalização e controle por excelência do Estado democrático, em
nome de toda a sociedade, não só exigirão eficiência (Lei da
Responsabilidade Fiscal), como também eficácia (lei de
responsabilidade social) na gestão do dinheiro público. Estaremos,
assim, reforçando um paradigma, razão de ser de toda a atividade
pública, que é a melhoria da vida das pessoas em sociedade. Assim,
pedimos o apoio de nossos nobres colegas à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 408/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.447/2002)
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Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural São

Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural São Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: A Fundação Educativa e Cultural São Francisco de

Assis é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos. Seus objetivos
principais e permanentes são: realizar e divulgar programas sociais de
interesse das comunidades carentes da região, especialmente os
relacionados com jovens, crianças, viciados, dependentes químicos,
grupos de mães, deficientes físicos, população de baixa renda;
trabalhar na evangelização e na formação cristã; criar, manter e
administrar atividades e programas culturais e educativos; executar
serviços especiais de distribuição de sinais de televisão em regime
simultâneo, não simultâneo ou misto, atendendo aos objetivos de
implantação de serviços comunitárias informativos ou de
implementação de programas de interesse da comunidade.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°409/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.259/2002)

Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Resplendor, com sede nesse município.

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

de Comunicação de Resplendor, com sede nesse município.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: A Sociedade Dom Bosco de Comunicação de

Resplendor é uma entidade jurídica de direito privado, com finalidade
cultural e educacional, sem fins lucrativos, com sede e foro no
Município de Resplendor.

Tem como objetivo criar, manter e administrar programas culturais e
educacionais; promover iniciativas e campanhas de cunho social e
beneficente, em colaboração com outras entidades; realizar e divulgar
programas sociais de interesse das comunidades carentes da região;
fundar, manter ou administrar entidades, obras, serviços, centros de
cultura, museus, bibliotecas e centros de lazer; estimular e apoiar
pesquisas, planos e projetos em todas as áreas do conhecimento e da
cultura; prestar serviços a terceiros, sempre 'tendo em vista seus
objetivos; incentivar a criação de creches, bem como de cursos e
escolas de todos os graus, e ainda, instituir e conceder bolsas de
estudos e estágios.

Para a consecução de seus objetivos, poderá associar-se,
estabelecer parceria, intercâmbio, firmar contratos e convênios com
outras fundações públicas ou privadas, com entidades
governamentais ou particulares, tanto no Brasil como no exterior.

A presente iniciativa pretende traduzir a importância e relevância dos
serviços sociais prestados pela mencionada entidade, razão pela qual
contamos com o apoio dos nobres Deputados para aprová-la.

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

PROJETO DE LEI N°410/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.049/2002)

Altera o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8 de outubro de 1992, que
regulamenta o art. 214, § 1 1 , inciso 1, da Constituição Estadual e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 1° da Lei n°10.889, de 8 de outubro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ari. 1° - Fica incluída na grade curricular do ensino médio e

fundamental a disciplina denominada Educação Ambiental.
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Parágrafo único - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de

Estado da Educação, promoverá, no prazo de 5(cinco) dias úteis,
contados da publicação desta lei, os meios necessários à
especialização de professores em Educação Ambiental, em número
suficiente, de forma que cada escola do Estado tenha um coordenador
de programas de ensino e de atividades da disciplina de que trata o
'caput' deste artigo.".

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 225, VI, atribuiu ao

poder público a tarefa de promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino.

A Constituição Estadual, em seu art. 21, § 1°, 1, manteve o mesmo
direcionamento legal. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei n°
10.889, de 2002, que ora alteramos. Esta lei teve o objetivo maior de
regulamentar o dispositivo constitucional mineiro e o fez. No entanto, a
lei dispõe sobre os meios necessários à especialização de
professores em Educação Ambiental, cuidando de normatizar a
formação acadêmica, por meio da elaboração de um currículo mínimo
necessário à capacitação. Também tratou a lei de determinar a
criação de programas de ensino e atividades de educação ambiental.

Contudo, é nosso interesse que a lei estadual determine a inclusão
na grade curricular da disciplina Educação Ambiental de forma clara e
precisa, facilitando o entendimento e a aplicação da lei em vigência.

Quiseram os constituintes federal e estadual preservar e defender o
meio ambiente. Uma das maneiras de se alcançar tal objetivo é
educar. Assim também queremos.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 411/2003

WC
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(Ex-Projeto de Lei n°2.195/2002)

Torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas para
deficientes físicos e idosos em estabelecimentos centrais de compras
e shopping centers".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os estabelecimentos centrais de compras e "shopping

centers" obrigados a fornecer, gratuitamente, cadeira de rodas para
deficientes físicos e idosos.

Art. 2° - A utilização de cadeira de rodas a que se refere o art. 1°
desta lei será restrita à área do estabelecimento comercial, ao qual
compete manter o equipamento em perfeita condição de uso.

Art. 30 - O estabelecimento comercial de que trata o art. 1° desta lei
afixará em suas dependências interna e externa, em local de grande
visibilidade, placas indicativas dos postos de retirada de cadeira de
rodas.

Art. 40 - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os
estabelecimentos infratores a multa diária de 500 Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais - UFEMG.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: Devido a vários fatores aumenta sobremaneira a visita

aos shopping centers e a estabelecimentos similares. A certeza de
segurança e a comodidade de encontrar várias opções sem a
necessidade de maiores deslocamentos fazem com que as pessoas
procurem, cada vez mais, esses locais para realizar suas compras.

Os deficientes físicos e também os idosos muitas vezes sofrem com
a dificuldade de locomoção e, por isso, ficam impedidos de usufruir
das facilidades desses estabelecimentos.

Faz-se necessário que os shopping centers e outros
estabelecimentos similares voltem a sua atenção para esse público,
que não é pequeno e que necessita nossa atenção.

Não se trata de privilegiar determinada classe; ao contrário,
queremos oferecer condições iguais de acesso a esses locais públicos
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de comércio e entretenimento.

Por essas relevantes razões, solicitamos aos nossos pares o apoio à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°412/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.003/2002)

Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
"Art. 12 - ................................................................

b)	............................................................................
b.6) nas saídas de combustíveis e lubrificantes para abastecimento

de aeronaves.".

g.3) armas e munições
g.4) embarcações e esporte de recreação, inclusive seus motores,

ainda que objeto de operação distinta, conforme disposto em
regulamento.

9.5) motocicletas acima de 450 (quatrocentos e cinqüenta
cilindradas.".

Art. 20 - Ficam suprimidos da Tabela E a que se refere a alínea 'a"
do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, os
itens 3,5 e 6.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia útil do exercício
imediatamente subseqüente ao da data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: O projeto de lei em tela visa explicitar, no texto da Lei

n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária estadual,
tratamento diferenciado para as operações com combustíveis e
lubrificantes destinados exclusivamente ao abastecimento de
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aeronaves.

Importa salientar que o atual Regulamento do ICMS, no item 78 do
Anexo 1, estabelece isenção do ICMS na saída de combustível e
lubrificante exclusivamente na hipótese de abastecimento de
embarcações e aeronaves nacionais com destino ao exterior. O
projeto apresentado contempla hipótese específica de redução de
aliquota de ICMS de 18% para 12% nas saídas de combustíveis e
lubrificantes destinadas ao abastecimento de aeronaves.

Deve ser assinalado que o art. 155, inciso VI, da Constituição
Federal permite que lei específica, independentemente de prévia
celebração de convênio interestadual com o Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ -, venha dispor sobre redução de
alíquota interna até o limite da aliquota interestadual, que é de 12%,
nos termos da Resolução n°22, de 19/5/89.

Ademais, o projeto de lei em tela uniformiza o benefício da redução
da carga tributária do ICMS para as aeronaves em geral, cumprindo-
se, assim, o disposto no art. 98 do Código Tributário Nacional, uma
vez que, sendo o País signatário do GATT e de outros acordos
comerciais e tratados internacionais, não pode haver tratamento
tributário diverso entre produtos nacionais e estrangeiros.

Quanto à fonte alternativa de recomposição de receita e às medidas
compensatórias previstas no art. 14 , inciso II, da Lei Complementar
Federal n° 101, de 2001, cuidou o art. 1° do projeto apresentado de
propor majoração da alíquota de 25% para 30% das operações com
armas e munições, embarcações recreativas e motocicletas
esportivas, além de regra explícita prevista no art. 4 0 do projeto
possibilitar a vigência da lei somente no exercício subseqüente ao de
sua publicação.

Observe-se que a redução, em curto prazo, da carga tributária para
o setor de transporte aéreo acarretará, em médio e longo prazos,
aumento da base tributária, gerando mais receita tributária para o
próprio Estado. Por outro lado, trata-se de medida justa, pois, quanto
à carga tributária, coloca as empresas aéreas brasileiras em nível de
igualdade com as empresas aéreas internacionais.

Ressalte-se, também, que, ao mesmo tempo que a medida proposta
gera receita direta para Minas Gerias, incentiva o turismo interno e
traz benefícios de diversas ordens.
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Por todas as razões apontadas, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto.
- 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°413/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 91/99)

Dispõe sobre a implantação e a utilização do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG -
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais passa

a integrar, como usuária, o Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 1 1 - Os procedimentos relativos às funções do sistema serão
adaptados, no que couber, a fim de preservar os princípios
constitucionais de autonomia administrativa e financeira do Poder
Legislativo.

§ 2° - Deliberação da Mesa da Assembléia regulamentará a
delegação de competência a servidores para praticar os atos de
ordenação de despesa e de operação do sistema.

Art. 2° - Para o exercício do controle externo, a cargo do Poder
Legislativo, terão acesso à totalidade dos dados disponíveis no SIAFI-
MG os Presidentes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -
CFFO.

Parágrafo único - Os demais membros da CFFO poderão ter acesso
a tais informações por via de requerimento aprovado por essa
Comissão.

Art. 30 - Durante o período de adaptação previsto no § 1° do art. 1°
deste projeto, os atos e os fatos da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial do Poder Legislativo serão registrados no atual sistema
operado pela Assembléia.

Parágrafo único - O período de adaptação de que trata este artigo
não excederá o limite de 90 (noventa) dias contados da promulgação
desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003
Miguel Martini
Justificação: A integração da Assembléia Legislativa ao SIAFI-MG

irá possibilitar otimização no processamento e na execução
orçamentária, financeira e contábil. Tal ato vai ao encontro da
racionalização e da simplificação da gestão governamental,
uniformizando procedimentos dos órgãos e das entidades da
administração pública direta e indireta.

Isso proporcionará também maior rapidez na elaboração e na
publicação de balancetes da execução orçamentária do Estado.

Além disso, o acesso aos dados do sistema pelos membros da
CFFO visa ao cumprimento do exercício do controle externo, a cargo
da Assembléia, preconizado no art. 74 da Constituição Estadual. Cabe
ao Poder Legislativo, que não administra os recursos públicos, a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta.

Conforme ensina o mestre Pinto Ferreira em "Comentários à
Constituição Brasileira": "A finalidade da fiscalização das finanças
públicas não é só o controle da guarda dos recursos públicos, mas
também a execução do orçamento, que consiste na aplicação de tais
recursos."

Hoje, graças à modernização do intercâmbio de informações, é
possível obter os dados necessários ao melhor desempenho da
Assembléia em uma de suas principais missões constitucionais: a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, conforme preceitua o art. 62, XXXI, da Carta
mineira.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça, à Mesa da
Assembléia e à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer,
nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°414/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.512/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a
Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, com sede no
Município de Monte Carmelo.

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

Assistência a Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer,
com sede no Município de Monte Carmelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: A entidade aludida no corpo do projeto é uma

sociedade civil filantrópica, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
apoiar e dar assistência a toxicômanos, alcoólatras, aidéticos .e
amentais, visando recuperá-los. Para atingir seus objetivos, propõe-se
criar uma casa para executar os seus trabalhos em zona rural ou
urbana, com os recursos que forem levantados por intermédio de
doações e campanhas.

Além de apresentar méritos, está apta a ser declarada de utilidade
pública, pois atende aos requisitos legais. Em vista disso, esperamos
a anuência dos nobres pares à concessão do titulo declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI N°415/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.424/2002)

Declara de utilidade pública o Instituto da Comunidade Missionária
de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora - ICME-JF -, com sede
nesse município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto da

Comunidade Missionária de Emaús na Arquidiocese de Juiz de Fora -
ICME-JF -, com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Miguel Martini
Justificação: O Instituto da Comunidade Missionária de Emaús na

Arquidiocese de Juiz de Fora - ICME-JF - é entidade civil sem fins
lucrativos de natureza filantrópica e de cunho religioso católico que
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tem por finalidade congregar adultos e jovens para evangelização;
promover periodicamente cursos que tenham por diretriz valores
humanos e cristãos; proporcionar aos jovens meios que os levem a
um crescimento em sua fé, à adesão à Igreja e aos seus legítimos
pastores; colaborar, sempre que possível e solicitado, em atividades
paroquiais, regionais, diocesanas, arquidiocesanas ou nacionais cujos
objetivos se enquadrem dentro dos objetivos do ICME.

Para a consecução dos seus objetivos, e especialmente para assistir
os que dele se valem, o referido Instituto não fará distinção de raça,
nacionalidade, nível social nem opinião política.

Porque a entidade referida vem realizando um importante trabalho
na sociedade, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei, que pretende formalizar a declaração de sua
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N°416/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.423/2002)

Declara de utilidade pública a Casa São Francisco de Assis, com
sede no Município de Alienas.

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

Assis, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003
Miguel Martini
Justificação: A Casa São Francisco de Assis possui como objetivo

precípuo prestar gratuitamente assistência social e amparo à criança e
ao adolescente, a moradores de rua e famílias carentes em geral, de
modo a satisfazer suas necessidades básicas, ao mesmo tempo que
busca propiciar-lhes formação moral, intelectual e outros valores
fundamentais à paz social. Colabora, também, com instituições
públicas e privadas, religiosas ou leigas, para melhor consecução dos
fins a que se propõe.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
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utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratôrio proposto.

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

PROJETO DE LEI N°417/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.219/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itambacuri o
imóvel que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itambacuri imóvel de propriedade do Estado, situado nesse município,
onde funciona a Fundação do Bem Estar do Menor - (FEBEM) -, com
área de 10.787,50 m2 (dez mil setecentos e oitenta e sete metros
quadrados e cinqüenta centímetros), registrado no Cartório de
Registro de Imóveis de Itambacuri, no livro n° 2- S de Registro Geral.
As fls 68 consta o Registro n° 1-5.439, de 11 de junho de 1987.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Olinto Godinho
Justificativa: Parte do imóvel a que se refere este projeto será

utilizado para o funcionamento de escola de nível superior.
Em face do exposto e considerando que não há óbice à doação do

imóvel ao Município de Itambacuri, aguardo de meus pares a
aprovação do presente 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°418/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.471/2002)

Estabelece normas de fiscalização nos postos de fiscalização da
Receita Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o agente da Polícia Militar, dos postos de fiscalização

de estradas da Secretaria de Estado da Fazenda, obrigado à
identificar na nota fiscal o condutor da carga.
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Parágrafo único - A identificação de que trata o artigo deverá

conter os seguintes dados:
- nome do condutor;

II - número da Carteira de Identidade;
III - placa do veículo e do RENAVAM;
IV - número da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 20 - No caso de notas fiscais de estabelecimentos de outros

Estados nas quais o documento fiscal não tenha campo próprio, nos
termos desta lei, os dados a que se refere o artigo deverão ser
apostos no verso da via nota fiscal, que é retida pela fiscalização.

Art. 30 - As autorizações emitidas pelas Administrações Fazendárias
para confecção de notas fiscais serão feitas com as alterações do
Anexo desta lei.

Art. 40 - As empresas que deixarem de preencher os dados no
campo próprio constante no Anexo desta lei ficam sujeitas a multa de
60 (sessenta) UPFMGs.

Art. 5° - Os recursos financeiros das multas de que trata o artigo
anterior serão utilizados no combate ao roubo de cargas.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Olinto Godinho
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de criar mais uma

forma de intimidação do roubo de cargas no Estado de Minas Gerais.
Hoje uma carga que é roubada passa pelos postos de fiscalização

fazendária do Estado, com a nota fiscal de origem, que é carimbada,
após a retenção de uma via.

Ao se determinar que, em campo próprio ou no verso da nota fiscal,
seja identificado o condutor da carga, passamos a ofertar à polícia
pista concreta do roubo da carga e do veículo.

Com muita freqüência, a polícia tem detectado que uma
determinada carga roubada passou pelo posto de fiscalização
fazendário.

Sendo assim e verificando que esses dados muito contribuirão para
coibir grande parcela de roubos de carga em Minas Gerais, peço a
meus pares o apoio necessário à aprovação desta matéria.

Anexo
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(a que se refere o art. 3°)

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.4.2003.

- 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°419/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.091/2002)

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Ferros o
imóvel que menciona.

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

de Ferros o imóvel de propriedade do Estado com a área de 357m2
(trezentos e cinqüenta e sete metros quadrados), situado na esquina
da Rua Mestre Jeremias com a Rua Milton Campos, Bairro São
Cristóvão, Município de Ferros, havido por doação, conforme a
escritura pública registrada sob o n° 15.468, a fIa. 2/4 do livro 3-S, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ferros.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se à instalação da
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Olinto Godinho
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto será reformado e

ampliado, para a instalação da Secretaria Municipal de Educação. Há
que se destacar que o imóvel encontra-se em comodato com o
município e o objeto é o mesmo.

Em face do exposto e considerando que não há nenhum óbice à
doação do imóvel ao Município de Ferros, aguardo de meus pares a
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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 420/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.389/2001)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes



230
em eventos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as pessoas jurídicas ou físicas que promovam

eventos, de qualquer natureza, com cobrança de ingressos obrigadas
a contratar seguro de acidentes pessoais coletivo em benefício dos
espectadores, com as seguintes garantias e capitais:

- morte: 20.000 IJFIRs (vinte mil unidades fiscais de referência);
II - invalidez permanente: 15.000 UFIRs (quinze mil unidades fiscais

de referência);
III - invalidez parcial: 10.000 UFIRs (dez mil unidades fiscais de

referência);
IV - assistência médica, hospitalar e despesas complementares

necessárias.
Parágrafo único - Os valores especificados neste artigo serão

convertidos para a moeda corrente nacional.
Art. 20 - Para fins desta lei são considerados eventos:

- concertos musicais;
II - rodeios;
III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;
IV - feiras, salões e exposições;
V -jogos desportivos;
VI - parques de diversões e temáticos;
VII - danceterias.
Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei implica multa de

50.000 UFIRs (cinquenta mil unidades fiscais de referência).
Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa prevista neste

artigo será cobrada em dobro.
Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Pinduca Ferreira
Justificação: Freqüentemente, temos acompanhado pela mídia,

acidentes que acontecem com espectadores. E, sabedores de que
muitos eventos são realizados em nosso Estado sem que se
assegurem garantias aos espectadores que pagam ingressos,

-
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tomamos a iniciativa desta proposição, que tem por objetivo instituir
a obrigatoriedade de cobertura de seguros contra acidentes pessoais,
visando, assim, a garantir a segurança e a integridade dos
participantes desses eventos.

Tais eventos têm sido palco, muitas vezes, de acidentes que
vitimam, sem haver, salvo raríssimos casos, por parte dos
organizadores, a cobertura dos danos decorrentes.

Acreditamos que a obrigatoriedade de seguro que cubra acidentes
pessoais coletivos em eventos pagos trará a melhoria das condições
dos locais onde eles se realizam, ao mesmo tempo que, nos casos de
sinistro, assegurar-se-á o ressarcimento mínimo às vítimas.

Pelos motivos expostos e pela relevância de nossa proposta,
esperamos poder contar com o apoio de nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 421/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.597/2001)

Autoriza o Estado de Minas Gerais a isentar o ICMS incidente sobre
os produtos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada a isenção do ICMS incidente sobre os

seguintes produtos que economizam energia.
- materiais que transformam energia solar em energia elétrica;

II - materiais que transformam energia eólica em energia elétrica;
III - geradores de energia elétrica.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Pinduca Ferreira
Justificação: Atualmente, um dos assuntos mais comentados

nacionalmente pela mídia é o provável racionamento de energia
elétrica a que todos nós, brasileiros, poderemos nos submeter. O
Brasil é o pais com a maior incidência solar do mundo, porém, é um
dos que menos aproveitam essa fonte de energia. Vivemos
rotineiramente em contato com a fonte mais expressiva de energia de
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nosso planeta e pouco consideramos sua importância como
solução para os nossos problemas energéticos. A energia solar é
incomparável a qualquer outro sistema de energia convencional por
tratar-se de uma fonte 100% natural, ecológica, gratuita, inesgotável,
não agressora do meio ambiente. Para cada metro quadrado de
coletor solar instalado, evita-se a inundação de 56 m 2 de terras férteis,
na construção de novas usinas hidrelétricas. Uma parte do
milionésimo de energia solar que o País recebe durante o ano poderia
nos dar um suprimento de energia equivalente a 54% do petróleo
nacional e, na mesma dimensão, duas vezes a energia obtida com o
carvão mineral ou quatro vezes a energia gerada no mesmo período
por uma usina hidrelétrica. O sol constitui-se na fonte primária dos
principais sistemas de geração de energia.

Como uma das principais fontes de energia, a energia eólica se tem
destacado pelo reduzido impacto sobre o meio ambiente e as
comunidades vizinhas ao equipamento instalado, pela sua base
tecnológica industrial, pela experiência e pela confiabilidade
adquiridas nestes últimos 20 anos de operação de grandes sistemas
de geração eólica no mundo e pelo imenso potencial energético,
estimado para o Brasil em 10 GW em potência aproveitável. E
importante ressaltar que a energia eólica representa hoje a mais
barata de todas as formas de geração de eletricidade.

A energia solar fotovoltáica, fruto da conversão direta em
eletricidade, é a que tem apresentado o impulso mais notável nos
últimos anos. Os sistemas de geração de energia fotovoltáica têm
recebido grande atenção por parte da comunidade técnica
internacional e, como conseqüência, têm sido apontados como uma
das grandes oportunidades para o setor energético nesta virada de
século.

Pelos motivos expostos e pelos apelos social e ambiental de nossa
proposta, esperamos poder contar com o apoio de nossos ilustres
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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 422/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.394/2001)
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Institui o Dia da Solidariedade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia da Solidariedade no Estado, a ser

comemorado no sábado mais próximo do dia nove de agosto.
Art. 2° - O Dia da Solidariedade caracterizar-se-á por ações

desenvolvidas pelo poder público, contando com o envolvimento
voluntário de empresas, de organizações não governamentais e da
sociedade como um todo, e promoverá as seguintes ações:

- prestação de serviços à comunidade;
II - doação de bens e serviços à população carente;
III - distribuição de alimentos, vestuário e mercadorias em geral;
IV - eventos culturais, artísticos e recreativos com entrada franca ou

com renda destinada a entidades assistenciais devidamente
reconhecidas;

V - outras ações que estimulem a solidariedade.
Art. 30 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente tomará as providências cabíveis para a
regulamentação e implementação desta lei.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Pinduca Ferreira
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por objetivo

instituir no Estado o Dia da Solidariedade, visando estimular
programas e ações voluntárias. Em todo o mundo tem aumentado o
número de ações desenvolvidas em parceria entre o setor público, as
empresas e as organizações não governamentais, envolvendo a
sociedade como um todo em prol da população menos favorecida.
Reconhecidamente, esses esforços conjuntos produzem melhores
resultados que ações isoladas de um ou outro segmento da sociedade
em favor da melhoria da vida dos que têm menos. A solidariedade é a
forma moderna de enfrentara desigualdade social.

Escolhemos a data de 9 de agosto em homenagem ao sociólogo
mineiro Herbert de Souza, o Betinho. Ele, que tão bem ilustrou a
solidariedade em nosso País, nos deixou exatamente nesse dia. Urge,
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portanto, dar prosseguimento a um trabalho tão bom. Betinho foi o
principal líder da campanha contra a miséria no País, dando-nos não
só uma aula de humanidade, mas, principalmente, uma lição de vida.
Porém, acreditamos que a fome de nossa gente não se limita à
comida. São muitas as necessidades de nossa população carente.
Daí, a idéia do Dia da Solidariedade, em que cada cidadão de boa-
vontade poderá doar o melhor de si: sua solidariedade, seu talento,
seu trabalho voluntário e o que mais puder doar em benefício
daqueles que têm tão pouco e necessitam de tanto.

O poder público se fará presente regulamentando, divulgando e
viabilizando a nossa campanha. O resultado será um grande mutirão
pela solidariedade.

Pelos motivos expostos e pelo alcance social de nossa proposta,
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

- 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° 423/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.388/2001)

Autoriza o Poder Executivo a implantar o serviço de psicologia
escolar no Estado.

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

psicologia escolar nas escolas da rede pública do Estado.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto nesta lei poderão

ser contratados psicólogos educacionais habilitados conforme normas
do Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho.

Art. 2 0 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua aprovação.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Pinduca Ferreira
Justificação: Muitas das crianças e dos jovens que freqüentam as

escolas públicas apresentam dificuldades no aprendizado e um
desempenho abaixo do normal, por causa de problemas de
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relacionamento social, afetivo, psicomotor , de adaptação, timidez,
entre outros que fazem parte da natureza da criança e do adolescente
na formação de sua personalidade. Normalmente esses fatores são
detectados pelos professores, mas por não haver um serviço de
acompanhamento psicológico nas escolas, o problema não é
resolvido, como também se agrava, levando o aluno a perder o
interesse pelos estudos e, muitas vezes, a desistir de freqüentar a
escola.

O objetivo desta proposta é o de diminuir os problemas decorrentes
de dificuldades no aprendizado, proporcionando aos alunos um
acompanhamento psicológico, sempre que necessário.

Pelos motivos expostos e pela relevância de nossa proposta,
esperamos contar com o apoio de nossos pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 424/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.370/2001)

Dispõe sobre teste de HIV em exame de sangue e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam os hospitais, as clínicas, os centros de saúde e os

laboratórios das redes pública e privada obrigados a realizar o teste
anti HIV 1 e II em todas as pessoas que requererem exames de
sangue.

Parágrafo único - O teste a que se refere este artigo será realizado
gratuitamente  compulsoriamente como exame complementar.

Art. 20 - E vedada a realização do teste nas pessoas que
previamente se manifestarem contrárias.

Art. 30 - Nos casos de resultados positivos, o exame será repetido
por duas vezes.

Art. 40 - O resultado do teste é sigiloso, podendo ser revelado ao
médico que solicitou o exame.

Parágrafo único - Na ausência de um médico solicitante, o resultado
será informado ao examinado por psicólogo indicado pela instituição
onde o exame for realizado, não sendo permitida cobrança por esse
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serviço.

Art. 5° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Pinduca Ferreira
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por escopo a

identificação dos portadores do vírus HIV, objetivando evitar a
contaminação de outras pessoas.

Atualmente existem diversas campanhas preventivas da AIDS. O
poder público vem investindo em campanhas de esclarecimento,
havendo boa aceitação por parte da população. De favorável,
acontece ainda, o envolvimento de comunidades, escolas, ONGs e
até empresas privadas.

Devido ao fato da não-descoberta da cura definitiva para a AIDS,
sem dúvida, a melhor arma contra tal enfermidade é a prevenção
contra o vírus HIV.

Ressalta-se que, mesmo com todas as campanhas de
esclarecimento, o índice de pessoas infectadas é alarmante,
aumentado a cada dia. Acreditamos que, se tal doença continuar
alastrando-se, infelizmente, num futuro bem próximo a humanidade
estará ameaçada. Urge, portanto, que medidas drásticas sejam
adotadas, objetivando o controle e a possível erradicação dessa
doença tão cruel, que dizima vidas a cada dia e, que está tão próxima
de todos nós.

Lembramos ainda, que na época em que não haviam descoberto as
curas da lepra e da tuberculose, os doentes eram obrigados a viver
isolados, sem contato com pessoas saudáveis. Embora repudiemos
tal fato e consideremos inadmissível qualquer forma discriminatória,
devemos reconhecer que, naquele momento, em que não havia outra
alternativa para o controle das moléstias, tal medida foi de
providencial eficiência.

E de todos sabido que um portador do vírus HIV pode passar a
doença adiante, sem previsão de quantas pessoas poderão ser
contaminadas. Muitas pessoas podem vir a ser infectadas por
portadores que, sequer, conhecem o fato de estarem doentes.
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Posto isso, e por estarmos cientes de que, entre os portadores,

computam-se apenas os casos já identificados, e de que a realidade
numérica é muito superior à divulgada oficialmente, tomamos a
iniciativa de apresentar esta proposição, com vistas a incluir o teste
HIV em qualquer exame de sangue.

Acreditamos que neste momento a prevenção é nossa melhor arma.
Acreditamos que, se os portadores do vírus souberem de sua
situação, a consciência deles evitará que disseminem a doença.
Acreditamos ainda que para muitos desses portadores a informação
em tempo hábil lhes permitirá tratamento precoce da doença,
prolongando assim sua expectativa de vida.

Ressaltamos também, que nossa proposta se reveste de
constitucional idade, haja vista que nossa Carta Magna, em seu art.
24, 1, XII, e art. 196, dá amparo legal ao Poder Legislativo Estadual
para tratar dessa questão. Vejamos:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrente mente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde";
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Para aqueles que forem contra a realização do exame, será
reservado o direito de não serem examinados. Tomamos ainda, o
cuidado de não expor o paciente, coibindo a divulgação do resultado,
salvo, ao médico que o acompanha ou a ele próprio, mediante
acompanhamento médico-psicológico.

Acreditamos que, se vinculado o teste HIV 1 e II a todo exame de
sangue, o esclarecimento será o antídoto contra a AIDS.

Esperamos poder contar com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 425/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.059/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o
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imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Poço Fundo o imóvel, situado nesse município, com área de terreno
de 10.000m 2 , com os limites e confrontações constantes de escritura
pública, lavrada às fls. 36 a 38 do livro 16 de notas do Cartório do 1°
Ofício, conforme "croquis" anexo e registro às fis. 149 do livro 3 6, sob
o número 4.354, com as respectivas benfeitorias.

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento de escola
municipal, em atendimento à municipalização do ensino.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado e o

Município de Poço Fundo, a Escora Estadual Poço Fundo foi
municipalizada. Porém, embora o ensino tenha sido municipalizado, o
imóvel continua pertencendo ao Estado.

Por razões de ordem legal, o Município de Poço Fundo encontra-se
impedido de proceder à reforma e ampliação do imóvel, para atender
a crescente demanda e ainda buscar a melhoria na qualidade do
ensino e o apoio à formação do educando.

Nessas condições, é justo o pleito do município, de obter a doação
do imóvel, para que possa proceder às melhorias necessárias e atingir
desempenho operacional satisfatório das atividades de ensino.

Isso posto, espero o costumeiro apoio de meus pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 426/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.109/2002)

Inclui parágrafos no art. 3 0 da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
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em caso de furto, roubo ou extorsão.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Incluam-se no art. 3° da Lei n° 12.735, de 30/12/97, os

seguintes parágrafos:
"Art. 30 - ...............................
" 4° - No caso de veículo roubado, furtado ou extorquido, sem

registro de recuperação, o valor pago será restituído na razão de 1/12
(um doze avos) por mês contados desde a ocorrência do fato.

§ 50 - Quando se tratar de veículo roubado, furtado ou extorquido,
com registro de recuperação, será restituído o imposto na razão de
1112 (um doze avos) por mês contados entre a ocorrência do fato e a
data da sua devolução pelo órgão competente.

§ 60 - Para os efeitos do disposto nos § 4 0 e 5 0 deste artigo, serão
computados como um mês completo os períodos superiores a quinze
dias.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de estabelecer um

tratamento tributário mais justo para o contribuinte do IPVA.
A legislação atual isenta do pagamento do imposto nos casos de

roubo, furto ou extorsão, mas é omissa quanto à situação de quem já
efetuou, total ou parcialmente, seu recolhimento, anteriormente à
ocorrência.

Não é justo que o Estado deixe de restituir ao cidadão o tributo pago
por ele de um bem do qual foi privado.

Se o fato gerador do tributo é a propriedade do veículo, a lógica
determina que o mesmo motivo que descaracteriza o domínio ou a
posse do bem seja o fundamento da restituição do tributo já recolhido.

- 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°427/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.416/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar de Paraguaçu,
com sede nesse município.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar

de Paraguaçu, com sede nesse município.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Fundação Hospitalar de Paraguaçu, com sede no

Município de Paraguaçu, foi criada em 29/4/99.
Trata-se de entidade sem fins lucrativos que, desde sua criação,

vem administrando o Hospital e Maternidade São Francisco de Assis,
instalado nesse município.

Possui entre os seus objetivos o atendimento médico em geral para
a população carente.

Suas atividades estão em consonância com o disposto na Lei n°
12.972, de 11/7/98, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 428/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.685/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o
imóvel que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Poço Fundo o imóvel constituído de uma casa, com seu respectivo
terreno, medindo 9,50 m de frente, 18,67m do lado direito, 18,80m do
lado esquerdo, 9,40m de fundo, situado na Rua Leôncio de Gouveia,
nesse município, com as confrontações e os limites descritos no
registro do imóvel R. 2 - 1340 do Cartório do 2° Oficio da Comarca de
Poço Fundo, lavrado em 11 de agosto de 1978.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Conforme exposição feita pelo Prefeito do Município de

Poço Fundo, o imóvel, embora pertencente ao Estado, encontra-se
desocupado, estando sujeito a desgastes naturais provocados pelas
mudanças do tempo.

A Prefeitura de Poço Fundo vem arcando com aluguéis para
funcionamento de serviços essenciais básicos oferecidos pelo
município.

Nesse sentido, pretende o município reaver o imóvel para ali instalar
um posto de saúde e órgãos da administração municipal.

A pretensão é meritória, razão pela qual espero o apoio dos 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 429/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.889/2001)

Altera dispositivos da Lei n° 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o
pagamento pelo Estado de honorários a advogado que não seja
Defensor Público nomeado para defender réu pobre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 10 da Lei 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10- .............................................................
§ 20 - A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título

executivo, permitindo-se a sua compensação para pagamento, parcial
ou integral, do imposto 'causa mortis" e de custas processuais,
anexando-se a certidão original ao mesmo processo.

§ 30 - Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de
honorários, de que trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo
onde tramita o feito expedirá nova certidão onde conste o saldo de
honorários remanescente do título.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: Em 1995, o Deputado Arnaldo Pena apresentou o

Projeto de Lei n° 571/95, cuja justificação foi a seguinte: "Por força da
Lei Federal n° 1.060, de 5/2/50, na ausência de serviço de assistência
judiciária mantido pelo Estado, ao Juiz é facultado nomear advogado
para atender à parte necessitada. E de destacar, a propósito, que
dificilmente se encontrará um advogado sequer que não conte, na
relação de suas causas, um bom número de patrocínios gratuitos a
pessoas financeiramente carentes. Nesse aspecto, o idealismo dos
profissionais da classe destaca-se de forma particular. Entretanto,
qualquer pessoa pode entender as dificuldades de se manter um
serviço permanente de assistência judiciária por meio do serviço
gratuito de profissionais da área. Ademais, é francamente contrário
aos princípios básicos da justiça e do direito que o Estado se
desincumba de um dever seu mediante a utilização de serviço não
remunerado de profissionais liberais. A nomeação reiterada vai-se
tornando insustentável, e, hoje, em pelo menos 30 comarcas do
interior de Minas, os advogados, em conjunto, decidiram não mais
aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. Nesse contexto,
as providências saneadoras das autoridades públicas se fazem
inadiáveis. O único meio de garantir o acesso à justiça, em sua
plenitude, reside na extensão dos serviços da Defensoria Pública a
todo o Estado, pois só assim os pobres terão patrocínio tanto para o
ingresso em juízo quanto para a defesa, quando colocados como
réus; todavia, como medida paliativa, o art. 272 da Constituição
mineira prevê a remuneração, pelo Estado, dos serviços do advogado
que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu
pobre".

O projeto foi transformado em lei pela Assembléia, que, sancionada
pelo Governador Itamar Franco, na data de 20/1/99, recebeu o
número 13.166. Ocorre que seu contumaz descumprimento
transformou a norma em letra morta.

Desta maneira, o que se pretende com o presente projeto de lei é
permitir que os recursos devidos pelo Estado ao advogado que não
seja Defensor Público, detentor de certidão com eficácia de título
executivo, possam ser compensados quando do pagamento do
imposto de "causa mortis" e de custas processuais.

Poder-se-á dizer que o projeto cria moeda. E essa, na verdade, a
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intenção. Criar uma "moeda forense", absolutamente de acordo
com os princípios contidos no artigo 13 da Constituição do Estado,
modificado pela Emenda 49, de 13/6/2001: legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.

Se o Estado deve e tem a receber, nada mais justo do que se
permitir a compensação dos valores levantados e já aceitos pelas
partes envolvidas. Ressalte-se, ainda, que a proposta limita a área de
abrangência da compensação. Ela se dará somente dentro de
assuntos forenses.

Por outro lado, a 25 Subseção da OAB em Minas Gerais, com sede
em Poços de Caldas, pelo seu Presidente, o advogado Luís Fernando
Quinteiro, tem reafirmado muitas vezes a importância de a Assembléia
Legislativa encontrar uma forma de fazer com que o Poder Executivo
cumpra norma por ele sancionada.

Dado o alcance social da proposição, espero merecer o apoio de
meus pares a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°430/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.684/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Poço Fundo o imóvel constituído de uma casa, com seu respectivo
terreno, medindo 1350m (treze vírgula cinqüenta metros) de frente
por 23,70m (vinte e três vírgula setenta metros) da frente aos fundos,
ou seja, 329,95m 2 (trezentos e vinte e nove metros vírgula noventa e
cinco metros quadrados), situado na Rua Tiradentes, com limites e
confrontações descritos no registro de imóvel R 2 - 1339, do Cartório
do 2° Ofício da Comarca de Poço Fundo, lavrado em 10 de agosto de
1978.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
instalação de órgão da administração municipal.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
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não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Conforme exposição feita pelo Prefeito do Município de

Poço Fundo, o imóvel, embora pertencente ao Estado, encontra-se
desocupado, estando sujeito a desgastes naturais provocados pelas
mudanças do tempo.

A Prefeitura de Poço Fundo vem alugando locais destinados ao
funcionamento de serviços essenciais básicos oferecidos pelo
município.

Por esse motivo, pretende o município reaver o imóvel para ali
instalar órgãos da administração municipal.

A pretensão é meritória, razão pela qual espero apoio dos 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 431/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.058/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Poço Fundo o imóvel situado nesse município, na localidade do
Barreiro, com área de terreno de 12.480m 2 ,com os limites e as
confrontações constantes da escritura pública lavrada a f Is. 68 a 70 do
livro 18 do Cartório de 2° Ofício, conforme croquis anexos e registro
lavrado a fls. 32 do livro 3C, sob o número 4988, do cartório de
registro de imóveis da comarca, com as respectivas benfeitorias.

Parágrafo único - O imóvel destina-se ao funcionamento de escola
municipal, em atendimento à municipalização do ensino.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, l°de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Conforme contrato firmado entre o Estado e o

Município de Poço Fundo, a escola estadual do Barreiro foi
municipalizada. Entretanto, o imóvel continua pertencendo ao Estado.

Por razões de ordem legal, o Município de Poço Fundo encontra-se
impedido de proceder à reforma e ampliação do imóvel, para atender
crescente demanda e buscar a melhoria na qualidade do ensino e
apoio à formação do educando.

Nessas condições, é justo o pleito do município pela doação do
imóvel, para que possa proceder às melhorias necessárias e
desempenhar satisfatoriamente as atividades de ensino.

Espero o costumeiro apoio de meus pares a este projeto.
- 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° 432/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.492/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santa Maria de Itabira, com sede nesse
município.

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 de Santa Maria de ltabira, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os relevantes serviços prestados pelas

Associações de Pais e Amigos dos excepcionais em todo o Estado.
Por isso, essas entidades merecem grande destaque, notadamente no
interior, onde sobrevivem graças ao esforço, a abnegação e,
sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de
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promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de
pessoas caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Santa Maria de
Itabira, permitirá que a entidade se torne apta a desenvolver projetos
maiores.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 433/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.493/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Felixlándia, com sede nesse município.

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 de Felixlándia , com sede nesse
município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais.

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças
ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo
de seus dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, da
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas
caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Felixlándia permitirá
que a entidade se torne apta a empreender projetos maiores, no
desenvolvimento de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 434/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 53/99)

Dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado de Minas Gerais.

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

Disposições Preliminares
Art.1° - A elaboração, a alteração e a consolidação 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. 20 - As leis, ordinárias, complementares ou delegadas, terão
numeração seqüencial, correspondente à respectiva série iniciada em
1947.

Capítulo II
Da Elaboração das Leis

Seção 1
Dos Princípios Gerais

Art. 30 - Na elaboração da lei, serão observados os seguintes
princípios:

- cada lei tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a
ele não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

II - 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;

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão
especifica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico na
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 inicio da vigência da lei será indicado de forma expressa,
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garantindo-se, quando necessário, prazo razoável para que dela se
tenha amplo conhecimento;

VI - a lei nova indicará expressamente, sempre que possível, as leis
ou disposições legais por ela revogadas.

Seção II
Da Estruturação

Art. 40 - São partes constitutivas da estrutura da lei o cabeçalho, o
texto normativo e o fecho.

§ 1- O cabeçalho, destinado à identificação da lei, conterá:
- a epígrafe, que indicará a espécie normativa, o respectivo número

e a data de promulgação, decorrente de sanção expressa ou tácita;
II - a ementa, que descreverá sucintamente o objeto da lei;
III - o preâmbulo, que enunciará a sanção ou a promulgação da lei

pela autoridade competente, bem como o fundamento legal do ato,
quando necessário.

§ 20 - O texto normativo conterá os artigos da lei, que serão
ordenados com a observância dos seguintes preceitos:

- os artigos iniciais fixarão o objeto e o âmbito de aplicação da lei e,
quando houver, os princípios e as diretrizes reguladores da matéria;

II - na seqüência dos artigos iniciais, serão estabelecidas as
disposições de conteúdo substantivo relativas ao objeto da lei;

III - os artigos finais conterão as normas relativas à implementação
das disposições de conteúdo substantivo, 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 III
Da Articulação

Art. 50 - 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. 60 - 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:

- o parágrafo constitui disposição de ressalva, extensão ou
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complemento de preceito enunciado no artigo;

II - os incisos, as alíneas e os itens constituem dispositivos de
enumeração, articulados da seguinte forma:

a) os incisos se vinculam ao "caput" do artigo ou a parágrafo;
b) as alíneas se vinculam a inciso;
c) os itens se vinculam a alínea.
Art. 70 - A divisão do texto normativo se fará com a observância do

seguinte:
- o agrupamento de artigos constituirá o capítulo, o capítulo poderá

dividir-se em seções, e estas, em subseções;
II - 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. 80 - A redação do texto legal buscará a clareza e a precisão.
Art. 90 - São atributos do texto legal a concisão, a simplicidade, a

uniformidade e a imperatividade, devendo-se observar, para sua
obtenção, as seguintes diretrizes:

- no que se refere à concisão:
a) usar frases e períodos sucintos, evitando construções

explicativas, justificativas ou esclarecedoras;
b) evitar o emprego de adjetivos e advérbios dispensáveis;
c) evitar a enunciação meramente exemplificativa;
ir - no que se refere à simplicidade:
a) dar preferência às orações na ordem direta;
b) dar preferência às orações e às expressões na forma positiva;
c) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo

quando se tratar de assunto técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

III - no que se refere à uniformidade:
a) expressar a mesma idéia, quando repetida no texto, por meio das

mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia;
b) empregar termos que tenham o mesmo sentido na maior parte do

território estadual, evitando o uso de expressões locais ou regionais;
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c) buscar a uniformidade do tempo e do modo verbais em todo o

texto;
d) buscar o paralelismo sintático entre as disposições dos incisos,

das alíneas e dos itens constantes na 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.
Art. 10 - A reprodução de dispositivo da Constituição da República

ou da Constituição do Estado em lei estadual somente se fará para
garantir a coesão interna e a clareza do texto legal.

Seção V
Da Padronização

Art. 11 - Serão adotados no texto legal os seguintes padrões
gráficos:

- a epígrafe da lei será grafada em caracteres maiúsculos;
II - a ementa será grafada sob a forma de título, em caracteres que a

realcem;
III - 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 "a", 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; e os itens, por algarismos arábicos;

VI - os capítulos, os títulos, os 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;

VII - as subseções e as 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;
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IX - a primeira referência a sigla no texto da lei será antecedida

da explicitação de seu significado.
Capítulo III

Da Alteração das Leis
Art. 12 - A alteração de lei será feita mediante:

- atribuição de nova redação a dispositivo;
II- acréscimo de dispositivo;
III - revogação de dispositivo.
Parágrafo único - Quando a complexidade da alteração o exigir, será

dada nova redação a todo o texto, revogando-se integralmente a lei
modificada. -

Art. 13 - E vedado modificar a numeração dos dispositivos da lei
alterada.

Parágrafo único - Quando o acréscimo se fizer entre dois
dispositivos de uma mesma série, ou antes do primeiro dispositivo,
será utilizado, respectivamente, o número do dispositivo anterior ou do
posterior, seguido de letra maiúscula, observada a ordem alfabética
na seqüência dos acréscimos.

Art. 14 - No caso de nova redação, o dispositivo alterado será
identificado, ao final, pelas letras NR, maiúsculas, entre parênteses.

Art. 15 - E vedado o aproveitamento de número de dispositivo
revogado ou vetado, devendo a lei alterada manter essa indicação,
seguida da expressão "revogado" ou "vetado", conforme o caso.

Capítulo IV
Da Consolidação das Leis

Art. 16 - As leis estaduais constituirão textos permanentemente
consolidados, reunidos em códigos ou coletâneas que sistematizem
matérias conexas ou afins.

Art. 17 - A consolidação dos textos legais será atualizada de quatro
em quatro anos, sempre na primeira sessão legislativa de cada
legislatura, com o objetivo de incorporar as alterações efetivadas
durante a legislatura imediatamente anterior.

Capítulo V
Disposições Transitórias e Finais

Art. 18 - Para viabilizar o disposto nos arts. 16 e 17, os Poderes
Legislativo e Executivo promoverão a consolidação das leis estaduais
e dos atos normativos estaduais de alcance geral em vigor,
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observados os seguintes procedimentos e prazos:

- o Presidente da Assembléia Legislativa e o Governador do
Estado, no prazo de noventa dias contados do início da vigência desta
lei, constituirão Grupo Governamental de Consolidação, composto de
dois Deputados e dois Secretários de Estado e igual número de
suplentes;

II - a consolidação será feita por etapas, em função das áreas
temáticas definidas como prioritárias pelo Grupo Governamental de
Consolidação, no prazo de sessenta dias de sua constituição;

III - o Presidente da Assembléia Legislativa e o Governador do
Estado, ouvido o Grupo Governamental de Consolidação e no prazo
de quinze dias contados da definição de que trata o inciso anterior,
constituirão Grupo de Trabalho Técnico composto paritariamente por
servidores ou consultores dos dois Poderes;

IV - definida a abrangência do tema estabelecido como prioritário, o
Grupo de Trabalho Técnico, no prazo estabelecido pelo Grupo
Governamental de Consolidação, organizará a coletânea temática dos
textos das leis e dos atos normativos e elaborará relatório de
sistematização que contenha:

a) o texto dos dispositivos examinados;
b) a conclusão, juridicamente fundamentada, do exame sobre a

situação de vigência ou de revogação expressa ou tácita, com • a
indicação do dispositivo constitucional ou legal revogatório;

V - aprovado, no prazo de noventa dias contados a partir de seu
recebimento, o relatório de sistematização pelo Grupo Governamental
de Consolidação, o Grupo de Trabalho Técnico apresentará, em igual
prazo, proposta de texto de consolidação e, facultativamente,
sugestão de anteprojeto de código;

VI - recebidos os trabalhos de que trata o inciso anterior, o Grupo
Governamental de Consolidação, no prazo de trinta dias:

a) aprovará o texto de consolidação proposto e o remeterá ao
Governador do Estado, que o publicará no diário oficial no prazo de
trinta dias;

b) remeterá a sugestão de anteprojeto de código 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.
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Art. 19 - Quando a matéria a ser consolidada for da competência

do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas,
os respectivos titulares indicarão representantes para participar dos
trabalhos dos grupos previstos no artigo anterior, assegurada a
paridade na representação.

Art. 20 - Os Poderes Executivo e Legislativo e, quando for o caso, o
Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral de Justiça e o Tribunal de
Contas celebrarão convênios para o estabelecimento de cooperação
mútua destinada a dar suporte técnico-administrativo aos trabalhos de
consolidação.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
- 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° 435/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.546/2001)

Acrescenta dispositivo à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
estabelecendo hipótese de não-incidência na situação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 70 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do inciso XXIV, com a seguinte redação:
"Art. 70 - ..................................................................
XXIV - as operações internas relativas à aquisição, pelas Prefeituras

Municipais, de veículos em geral, ambulâncias, caminhões, veículos
utilizados no transporte escolar municipal, implementos agrícolas,
tratores, pás carregadeiras, retroescavadeiras, patróis e similares,
desde que exclusivamente destinados às Prefeituras adquirentes,
mediante a correspondente redução do preço.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A proposição de lei ora apresentada atende ao disposto

no art. 150, inciso VI, "a" , da Constituição Federal, que estabelece
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imunidade recíproca entre os entes da Federação, sobretudo em
relação a bens a serem incorporados ao patrimônio do município,
como é o caso de máquinas pesadas, tratores, implementos agrícolas,
veículos utilizados nas atividades administrativas em geral, bem como
veículos que servem como ambulância e atendem ao transporte
escolar. A proposição estabelece expressamente no texto da
consolidação da legislação tributária estadual hipótese de não-
incidência do ICMS nas operações internas relativas à aquisição,
pelas Prefeituras Municipais, de veículos em geral, ambulâncias,
caminhões, máquinas pesadas, veículos destinados ao transporte
escolar municipal, implementos agrícolas, tratores, pás carregadeiras,
retroescavadeiras, patróis e similares. Assim, não se trata, a rigor, de
benefício ou incentivo fiscal, que deve estar acompanhado de estudo
técnico e das medidas compensatórias previstas no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, e, sim, de hipótese de não-incidência, em
que não há sequer possibilidade de nascimento da obrigação tributária
em face de regra constitucional expressa.

Dessa forma, não há óbice legal em face da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4/5/2000. Trata-se de cumprimento de
mandamento da Lei Maior, dai porque a modalidade de não-incidência
prevista no projeto de lei é de executoriedade imediata. Por outro lado,
a matéria também não se insere entre aquelas que dependem de
celebração prévia de convênio no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ -' por não estar incluída nas
modalidades estabelecidas no § 6° do art. 150, c/c o art. 155, § 2 0 , XII,

g', da Constituição Federal. Quanto à iniciativa parlamentar em
projetos de lei relativos ao sistema tributário estadual, ela está
consagrada no art. 161, inciso III, da Constituição Estadual.

Por outro lado, a cada dia, os municípios mineiros recebem
encargos sociais que lhes são atribuídos pelo Estado ou pela União.
Ou seja, tanto o Estado quanto a União vão, aos poucos,
desobrigando-se desses encargos, repassando-os aos municípios.
Saúde, educação, segurança pública, habitação, saneamento básico,
obras de pequeno porte, necessidades básicas que constituem
exigências constantes das comunidades, têm sido repassados, em
parte ou no todo, à responsabilidade dos municípios.

Por razões naturais, diante de alguma necessidade, a primeira porta
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que se procura é exatamente a das Prefeituras Municipais. A bem
da verdade, as receitas municipais, quase sempre, são aquém das
necessidades, e os recursos federais ou estaduais são cada vez mais
minguados, principalmente para os pequenos municípios. Muitos
deles sobrevivem com os parcos recursos advindos das receitas do
ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios, insuficientes, como
sempre, para as demandas da população.

O poder público tem concedido algumas excepcional idades, como a
isenção do ICMS para aquisição de veículos destinados à Polícia
Militar e às Secretarias da Segurança Pública e da Fazenda (RICMS).
Justo seria, então, estender o benefício aos municípios mineiros.

Em recente veto que apôs à Proposição de Lei n° 14.325, assim se
manifestou o Governador do Estado: "Um imposto recolhido por
comerciantes, industriais, prestadores de serviços (contribuintes de
direito), mas suportado economicamente pelo consumidor. Trata-se de
um imposto indireto sobre o consumo, que é realmente pago pelo
povo mineiro, verdadeiro contribuinte do tributo".

Verifica-se então que, ao adquirir qualquer bem, para atender as
necessidades básicas da população, o município se coloca no papel
de consumidor. Claro está, nessas condições, que o Estado tributa o
município, o que é inconstitucional.

O verdadeiro propósito deste projeto é permitir a concessão de
incentivo aos municípios mineiros, para que possam proteger, em
suas necessidades básicas, aquele que é o verdadeiro financiador dos
impostos - o povo mineiro.

E notório que esse incentivo permitirá aos municípios significativa
economia, que resultará em investimentos prioritários nas
necessidades de suas comunidades.

Por essas razões, espero o decidido apoio dos meus pares a este
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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°436/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.434/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Ipiaçu, com sede nesse município.
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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 de Ipiaçu, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais.

Os relevantes serviços prestados por essas entidades, merecem
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças
ao esforço, à abnegação e sobretudo ao espírito de amor ao próximo
de seus dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas
caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de Ipiaçu permitirá que a
entidade se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento
de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 437/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.470/2002)

Declara de utilidade pública a Comunhão Espírita Caboclo Mirim,
com sede no Município de Poços de Caldas.

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

Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: A Comunhão Espírita Caboclo Mirim, com sede na

cidade de Poços de Caldas, é uma entidade filantrópica, que conta,
entre seus objetivos, uma atividade das mais dignas, qual seja a de
desenvolver projeto para recuperar dependentes de bebidas
alcoólicas.

Sem possuir renda própria, a entidade sobrevive com pequenas
contribuições de associados, de doações de pessoas generosas e da
promoção de eventos rentáveis.

Servindo desinteressadamente à sociedade, são inquestionáveis os
relevantes serviços de cunho social prestados pela entidade. Nessas
condições, está amparada pela Lei n° 12.972 de 27/7/98 para ser
reconhecida de utilidade pública, pelo que espero o apoio dos meus
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 320/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Desenvolvimento
Social e Esportes com vistas a que seja celebrado convênio entre o
Estado e as empresas de transporte, estabelecendo condições que
assegurem a elas a indenização por custos de concessão de passe
livre. (- A Comissão de Transporte.)

N° 321/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que preste
informações sobre a liberação de presos e seu retorno às celas no
Natal de 2002. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 322/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Clube dos Escritores de Ipatinga pela
comemoração de seu 18° aniversário de fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 323/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Saúde
com vistas à criação , de uma Diretoria Regional de Saúde no
Município de ltajubá. (- A Comissão de Saúde.)

N° 324/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral do
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Corpo de Bombeiros Militar com vistas à instalação de unidade do
Corpo de Bombeiros no Município de Ouro Fino. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 325/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Cícero
Dumont. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 326/2003, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à implantação, em
Governador Valadares, da Delegacia Especializada de Proteção à
Criança e ao Adolescente e da Delegacia Especializada de Crimes
contra a Mulher. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 327/2003, do Deputado Leonardo Quintão e outros, pleiteando
seja solicitado ao Secretário de Desenvolvimento Regional e Urbano o
reconhecimento e a aplicação de tarifa telefônica diferenciada para
áreas conurbadas da Região Metropolitana do Vale do Aço. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 328/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com vistas à
regulamentação da carreira de administrador público. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 329/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando sejam
formulados votos de congratulações com o Governador do Estado
pela elaboração do Plano dë Segurança Pública do Estado. (- A
Comissão de Segurança Pública.)

N° 330/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Secretário de Defesa Social
pelo Plano de Segurança Pública do Estado. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

N° 331/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que sejam realizadas obras de recuperação da rodovia que
liga o Município de Santana de Pirapama e a Rodovia BR-259.

N° 332/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao recapeamento
asfáltico da Rodovia BR-354, nos trechos que ligam os Municípios de
Formiga a Arcos, Arcos a Iguatama, Iguatama a Bambuí, Bambui a
Tapirai - Córrego Dantas até a BR-262 - Alto da Serra.



259
N° 333/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas à recuperação de bueiro no trecho que liga Lima Duarte ao
entroncamento da MG-457, em Bom Jardim de Minas.

N° 334/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas à restauração do trecho entre o entroncamento da MG-184
(Areado) e o da MG-167 (Varginha), no subtrecho entre aquele
entroncamento e o da MG-453 (Paraguaçu).

N° 335/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas à restauração do trecho que liga Itajubá ao entroncamento da
BR-381, no subtrecho entre o Km 144,5 e 0Km 158,8, incluindo a Av.
T. Neves.

N° 336/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas à restauração do trecho que liga Itajubá ao entroncamento da
BR-381, no subtrecho entre o Km 107,3 e o referido entroncamento.

N° 33712003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas à restauração asfáltica do trecho entre o entroncamento da MG-
184 (Areado) e o da MG-167 (Varginha), no subtrecho entre este
entroncamento e o da MG-453 (Paraguaçu).

N° 338/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MO com
vistas a que seja feita manutenção no trecho que liga o entroncamento
das BR5 267(B) e 383(B) a Caxambu e à divisa MG-RJ, no segmento
entre o Km 692,2 e o Km 764,5 (BR-460).

N° 339/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
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vistas ao recapearnento do trecho entre o entroncamento da BR-
494 (Oliveira) e a divisa MG-SP, no subtrecho Boa Esperança-Campo
Belo.

N° 340/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à construção de passarela no trevo de Elói Mendes.

N° 341/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas á realização de manutenção asfáltica no trecho entre o
entroncamento da BR-354 e Pouso Alto.

N° 342/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à realização de manutenção no trecho entre o entroncamento
das BRs 116 e 120 e a divisa MG-SP, no subtrecho entre o
entroncamento da MG-126 (Bicas), o das BRs 354(A) e 383(A) e
Cruzília.

N° 34312003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas a que seja realizada manutenção asfáltica no trecho entre o
entroncamento da BR-494. Oliveira e a divisa MG-SP, no subtrecho
entre o entroncamento da BR-265(B), o da BR-491 e Alfenas.

N° 344/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à realização de manutenção (conservação e recuperação) no
trecho entre o entroncamento das BRs 146(A) e 267(A), Poços de
Caldas e a divisa MG-SP, no subtrecho entre esse entroncamento,
Poços de Caldas e o entroncamento da BR-383 (ltajubá).

N° 345/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas ao reinício das obras de asfaltamento da BR-491/MG-050
(llicínea).
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N° 34612003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à recuperação do contorno rodoviário de Varginha.

N1° 347/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à adequação do contorno rodoviário de Itajubá. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 348/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Vani Bemfica,
Juiz de Direito aposentado, por sua participação na Associação dos
Magistrados Mineiros - AMGIS. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 349/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à implantação
do Centro de Referência do Professor - CRP - na 12
Superintendência Regional de Ensino, de Divinópolis.

N° 350/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação
do Centro de Referência do Professor na 12 a Superintendência
Regional de Ensino de Divinópolis. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N4° 351/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à conclusão do asfaltamento da MG-164 no trecho entre Santo
Antônio do Monte e Bom Despacho.

N° 352/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas, com
vistas a que autorize, em caráter de urgência, a realização da obra da
estrada que interliga o Município de Santo Antônio do Monte à
Rodovia MG-50.

N° 353/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG, com vistas a que providenciem a pavimentação da
Rodovia MG-602, no trecho que liga os Municípios de Taiobeiras e
São João do Paraíso. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)
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N° 354/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado

apelo aos Secretários da Educação, de Ciência e Tecnologia, de
Saúde e de Planejamento e Gestão com vistas a que visitem a
UNIMONTES e o Hospital Universitário "Clemente de Faria", com
vistas a que verifiquem In loca" a importância dessas instituições para
o Norte de Minas. (- A Comissão de Educação.)

N° 355/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG, com vistas à inclusão do trecho de 12km, que liga
o Município de José Gonçalves de Minas à BR-367, no projeto de
pavimentação do trecho que liga o Município de Virgem da Lapa ao
entroncamento de Turmalina. (- A Comissão de Transporte.)

N° 356/2003, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulado
apelo à Presidente do SERVAS, com vistas a que providencie a
relação de bens e valores arrecadados pela campanha "Minas
Solidária", assim como sua contabilização e distribuição.

N° 357/2003, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulada
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que envie a esta Casa
cópia do convênio celebrado entre essa empresa e a FIEMG para
fornecimento de serviços técnicos. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 358/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Colégio Nossa Senhora das Dores pela
inauguração do espaço cultural nessa instituição. (- A Comissão de
Educação.)

N° 359/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
vota de congratulações com a empresa Confecções Fidalga Ltda. pelo
pioneirismo na indústria de vestuário no Município de Formiga. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 360/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de ltabira, pela
inauguração do Museu do Tropeiro no Distrito de Ipoema. (- A
Comissão de Educação.)

N° 361/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se inclua,
no Plano Rodoviário do Estado, o projeto da construção de rodovia
para ligar os Municípios de Liberdade, MG, a Quatis, RJ. (- A
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Comissão de Transporte.)

N° 362/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas ao aproveitamento de
servidores que prestaram serviços ao Estado como designados, no
exercício de atividades administrativas nas estruturas organizacionais
vinculadas à Secretaria de Defesa Social.

N° 363/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
suspensão da transferência de funcionários dessa empresa, em razão
da política de centralização adotada, até que sejam solucionados os
problemas causados aos consumidores. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 364/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Subsecretário de Administração Pública com
vistas ao fornecimento de informações referentes à fuga de oito
presos da Penitenciária Nelson Hungria, em 23/3/2003.

N° 365/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo à Secretária da Educação com vistas à extensão do ensino
médio noturno no Município de Dores do Indaiá, a ser ministrado nas
dependências da Escola Municipal Irmã Luiza de Marilac.

N° 366/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Turismo o dossiê anexo contendo
manifesto e documentos apresentados por diversas entidades
referentes à preservação do potencial turístico de Coronel Fabriciano.

N° 367/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Fundação João Pinheiro com vistas a que
sejam enviados a esta Casa todos os documentos pertinentes às
denúncias apresentadas em reunião dessa Comissão sobre os danos
ao potencial turístico de Coronel Fabriciano. (- A Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando a realização de fórum
técnico sobre as perspectivas do sistema de transportes do Estado.

Do Deputado Biel Rocha, solicitando seja a TV Assembléia
orientada a veicular diariamente a opinião de Deputados sobre a
guerra no Iraque.

Do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do STF com vistas a que seja expedida certidão que ateste
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a inexistência de impedimento a que o Sr. Eduardo Brandão
Farnese exerça a Presidência da RURALMINAS. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar (7), Dalmo Ribeiro Silva, Lúcia Pacifico e Rogério
Correia.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Diretor da Maternidade Odete Valadares pelo
transcurso do 48 0 aniversário de inauguração dessa instituição. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.)

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR MINAS -, pelo transcurso do 10° aniversário de sua fundação.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada
Ana Maria.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Saúde e dos Deputados Bonifácio Mourão,
Ana Maria, Gil Pereira, Maria Olívia, Leonardo Quintão e Alberto
Bejani.

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

dos Deputados Wober Júnior e Robinson Faria, este Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,

Sras. e Srs. Deputados, venho hoje, pela primeira vez nesta
legislatura, falar de um tema que sempre foi minha bandeira nesta
Casa: o idoso.

Graças à Igreja Católica, a Campanha da Fraternidade de 2003 é
uma reflexão para todos, com o tema "Fraternidade e pessoas idosas:
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vida, dignidade e esperança". Passos vagarosos, voz pausada,
cansada, eles fazem parte de todas as famílias. Suas mãos trêmulas
já perderam a agilidade de ontem, mas ainda sabem afagar,
carinhosamente, os cabelos de seus filhos, netos e bisnetos.

Com experiências muitas vezes sofridas, acumuladas na soma dos
anos vividos, conseguem ainda sorrir, um sorriso límpido, como as
águas que correm de cascatas. Seus rostos, sulcados pelo tempo, são
iluminados pelo sol que coroa suas cabeças com dignidade. Os
cabelos brancos denunciam a longa trajetória de vida. Alegres, tristes,
asilados, abandonados pelos próprios filhos, são eles que construíram
nosso País.

Há anos, convivo diretamente com idosos, abandonados e amados,
dependentes e produtivos, muitos se revelando como artistas e com
grande energia para se divertirem. Podemos encontrá-los nos
diversos grupos de terceira idade, hoje espalhados por toda Minas
Gerais.

Exalto, aqui, o trabalho do SESC de Minas Gerais como o maior
incentivador desses grupos, que, a cada dia, crescem mais e melhor
se organizam. O Brasil deixará de ser chamado de "País de jovens"
neste milênio. O idoso constitui um motivo recente de preocupação
social. Nosso País está com quase 9 milhões de pessoas com mais
de 65 anos. Trata-se de um número extremamente alto, para um País
que não sabe o que fazer com seus velhos. Um País que não se
preparou para dar dignidade aos idosos.

A velhice é a etapa mais longa da vida. A infância, a adolescência, a
juventude têm idade certa para acabar, mas a chamada terceira idade
pode durar 10, 20, 30, 40 anos ou mais. Por ser o período mais longo
da existência, é necessário que se promovam políticas públicas mais
sólidas e eficazes, para combater os problemas advindos da idade
avançada.

Não temos um programa eficaz de atenção à saúde do idoso. O
sistema público, além de discriminatório, é inoperante. No sistema
privado, ainda vemos o absurdo de planos de saúde dificultarem o
acesso dos idosos a seus quadros, sem falar que o custo é maior na
medida em que a idade aumenta.

A aposentadoria é outra injustiça que se comete àquele que dedicou
toda sua vida ao trabalho e imaginava a velhice como um tempo de
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realização de antigos sonhos. Mas a realidade é cruel com os
nossos aposentados. Nossas cidades não estão programadas para a
vivência da terceira idade. A dificuldade de acesso aos serviços
essenciais, a falta de transporte adequado, de segurança nas vias
públicas, a pouca opção de lazer e tantas outras carências tornam o
idoso prisioneiro de seu lar.

Poderíamos enumerar dezenas, centenas de carências de políticas
públicas, mas essas carências doem muito no meu coração.

Mas, o que mais dói, é o preconceito ainda existente na nossa
sociedade.

O Conselho Nacional do Idoso, criado pela Lei Federal n° 8.842, de
1994, ainda não existe de tato. Já o Conselho Estadual foi instalado
pelo ex-Governador Itamar Franco. Durante quase três anos, fui a
representante do Poder Legislativo nesse Conselho, que não teve
apoio da ex-Secretaria do Trabalho. O Conselho foi inoperante e só
encontrou apoio e respaldo da Assembléia Legislativa, por meio do
ex-presidente Antônio Júlio. Vários projetos de minha autoria e de
outros parlamentares foram aprovados e, por intermédio de um
requerimento meu, realizamos em 27/8/2002 o Ciclo de Debates As
Demandas de um Brasil que Envelhece. Conseguimos lotar o Plenário
e todas as galerias desta Casa com pessoas ligadas à causa do
idoso.

Em boa hora a Igreja Católica levanta o tema "idoso", nessa
Campanha da Fraternidade. Esperamos que não seja em vão e que a
sociedade e principalmente as famílias tenham mais respeito para
com a pessoa idosa, já que 54% vivem com os filhos e, às vezes, os
sustentam. São, na sua maioria, maltratados, desrespeitados e
considerados, por muitos, como "entulho".

A nova novela da Rede Globo, "Mulheres Apaixonadas", vem
mostrando que existem muitas 'Dóris" no nosso País. O exemplo da
neta que, além de roubar dos avôs para manter um "status" perdido,
agride-os, desrespeita-os, deixando-os numa profunda tristeza. Louvo
a iniciativa da Rede Globo, e que as cenas levadas ao ar não sejam
em vão.

Não estou aqui hoje movida por um tema atual ou em moda. O meu
trabalho com o idoso iniciou-se quando tinha 17 anos, na minha Lagoa
da Prata, e contínua até hoje. Abracei a causa ainda muito jovem e
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digo com muita honestidade: consegui levar muitos sorrisos aos
nossos idosos. No decorrer dessa longa caminhada, encontrei uma
pessoa, a saudosa Maria Lúcia Rodrigues Dias, a Lucinha, que lutou
com muita garra pelos idosos e disse uma frase que jamais
esquecerei: "cuidado ao dirigir-se a uma pessoa idosa, lembre-se de
que você será ela amanhã".

Hoje, com muita tristeza, li no jornal "Hoje em Dia": 'Adolescente
lidera assalto a avô para roubar R$400,00 para drogas". E o que
acontece nos lares em relação aos idosos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Parabenizo a deputada
não só pelo brilhante discurso, mas por seu trabalho, exemplo para
todos. Posso dar meu testemunho, pois o acompanhei, em especial
no Centro-Oeste mineiro, particularmente no período em que fui
Prefeito de Divinópolis, nos encontros da "maior" ou "melhor" idade,
como carinhosamente tratamos o grupo. Em todos havia a presença
de alguns grupos, muitas vezes com o apoio direto da Deputada,
encorajando-nos e apoiando. Esse movimento tem contribuído não só
para melhorar a qualidade de vida, mas para ensinar a todos que a
terceira idade é momento para nos dirigirmos aos idosos com o
respeito que merecem, não com piedade, coisa de que não precisam.
E o momento da experiência e da sabedoria fundamental,
principalmente hoje, que a humanidade precisa de entendimento e
paz.

Por sua história de dedicação aos grupos da terceira idade, V. Exa.
sabe da grande contribuição que nos deram e ainda podem dar à
sociedade. Portanto, parabenizo-a e sou testemunha do sério trabalho
da Deputada. Este ano faz-se referência especial àqueles que têm
muito a ensinar por meio da Campanha da Fraternidade. Espero que
possamos nos unir para refletir sobre a legislação atual, sobre um
papel para o Conselho e sobre como dar-lhe maior apoio. Fazemos
isso sob sua liderança, que, com certeza, é a pessoa mais indicada.
Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentá-la
e reforçar meu interesse em estarmos juntas, lutando a favor dos
idosos, muitas vezes excluídos neste País. E preciso valorizar os
irmãos da terceira idade.

A Campanha da Fraternidade aponta para uma defesa à dignidade
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da terceira idade. Que fique registrado, nesta Casa, nosso
compromisso, sobretudo este ano, para que nossos avós, pais e
companheiros de caminhada de terceira idade possam viver com
dignidade e ter seus direitos garantidos após toda uma vida dedicada
ao País.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Vanessa Lucas.
A Deputada Vanessa Lucas - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, funcionários da Casa, imprensa, telespectadores da TV
Assembléia.

Neste momento, dirijo-me aos nobres colegas para manifestar minha
indignação diante da situação constrangedora criada no último dia 27
de março, durante a reunião da Comissão de Saúde. Como cidadã de
Contagem e representante eleita do município, fui surpreendida não
pelo requerimento apresentado pela Deputada Marília Campos, mas
pela forma como a questão sobre a saúde no município foi conduzida.

Tão logo terminou a leitura de seu requerimento, a Deputada, já com
platéia selecionada, solicitou audiência pública, para que seus
convidados tivessem direito à palavra. Não me cabe aqui, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, a função de censor. Mas é preciso que
haja justiça, visto que apenas acusações foram feitas, algumas no
âmbito pessoal, sem que as pessoas citadas tivessem o direito de
defesa.

Esta Casa, ao longo dos anos, tem-se primado pela ética e
transparência. Por isso, a razão da minha estranheza. Repito as
palavras do Presidente Lula, ao falar para empresários no Clube
Monte Líbano, em São Paulo: "Quando a gente é de oposição pode
fazer bravata, porque não vai poder executar nada mesmo.".

E fácil criticar, difícil é realizar. Vale lembrar também as palavras dos
Deputados Chico Simões, Fahim Sawan e do Vereador Nilton Silva,
de Contagem, ao afirmarem que "o problema da saúde é de ordem
nacional, mas que possamos ainda chegar ao consenso para que a
saúde possa ser um assunto suprapartidário, em que todas as forças,
todos os partidos estejam unidos".

Diante disso, não podemos transformar esta Casa em palco de
ataques pessoais. Se há irregularidades e se foram encaminhadas ao
Ministério Público, como afirmaram os convidados presentes, creio
que não existe justificativa para o procedimento adotado. Fomos
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eleitos para defender os interesses do povo. Cabe-nos cumprir
esse papel.

O Poder Judiciário saberá dar as respostas, após ouvir as partes
envolvidas, do mesmo modo que os Vereadores do município deverão
saber resolver as questões municipais. Ao povo caberá avaliar, com
democracia, os seus representantes eleitos. Muito obrigada.

A Deputada Marília Campos (em aparte) - E importante esclarecer
os fatos ocorridos na reunião da Comissão de Saúde. A Deputada
Vanessa Lucas, que chegou atrasada à reunião, não pôde relatá-los
na íntegra e com fidelidade. Em primeiro lugar, apresentei
requerimento àquela Comissão - regimentalmente, era possível fazer
isso - solicitando que fosse dada a palavra às pessoas que me
procuraram, a fim de que pudessem expor os problemas relacionados
à área da saúde em Contagem. Portanto, o primeiro requerimento
tinha o objetivo de conceder a palavra aos moradores e a alguns
Vereadores que estavam presentes à reunião.

Esse requerimento foi apresentado por mim e por todos os membros
da Comissão de Saúde. Tive o cuidado, ainda, de apresentar outro,
que foi lido, votado e aprovado - e V. Exa. ainda não estava presente
à reunião -, solicitando realização de audiência pública para discutir a
questão da saúde em Contagem e convidando entidades, cidadãos,
Governo Municipal e Ministério Público a participarem dela.

A preocupação da nobre Deputada deve-se ao fato de que não
foram chamadas autoridades; mas nosso objetivo foi o de contemplar
as comunidades e lideranças, o poder público municipal, o Ministério
da Previdência e o Ministério Público. Muito obrigada.

A Deputada Vanessa Lucas - Acho isso muito engraçado. Na ordem
do dia dessa reunião, não constavam matérias a serem deliberadas,
por isso não estava presente, participava de reunião da Comissão de
Defesa do Consumidor. Outra questão: audiência pública no mesmo
dia e horário significa uma coisa muito diferente do que é a
democracia.

Apresentei requerimento em que solicitei fosse realizada visita,
antes da audiência pública, às obras de construção do hospital
municipal, do pronto-socorro e do centro de saúde. Assim, teríamos
subsídios para discutirmos a questão. Não aceito que audiência
pública seja marcada dessa forma, apenas trazendo uma turma. As
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coisas precisam ser claras, devem promover a participação. Sem
contribuição não pode haver desenvolvimento. Estamos aqui para
tratar de assuntos referentes ao Estado. Se formos discutir problemas
municipais, esta Assembléia se transformará em Câmara Municipal.
Aí, tratarei da educação em Belo Horizonte, da escola plural.

Estou indignada com o que foi feito. Audiência pública precisa ser
pública, divulgada nos jornais, para que todos possam participar. Não
aceito o desrespeito. Sou Deputada eleita com mais de 65 mil votos.
Pessoas que estavam ali não são dignas sequer de colocar os pés
nesta Casa. Deixo o meu protesto e que esta Assembléia tome
providências para garantir debates relacionados ao Estado. Caso
contrário, problemas de competência das Câmaras Municipais serão
resolvidos aqui.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputada Vanessa Lucas,
ouvi a posição da Deputada Manha Campos e sabemos que esta é
uma Casa política, de debates. E bom que se estabeleça sempre o
contraditório. O Regimento Interno apresenta falhas. Uma delas diz
respeito à necessidade de a Mesa se pronunciar. Esse, aliás, é um
assunto que levarei à reunião do Colégio de Líderes.	-

Essa é uma prática que acontece quando há consensos. E comum
que, nas comissões, um ou outro convidado que não estava na lista
previamente elaborada para uma audiência pública seja convidado a
partir de um consenso. A Comissão de Direitos Humanos também tem
adotado esse critério, pois as denúncias que chegam são
imediatamente ouvidas. Porém, como esta Casa é plural, é preciso
que a Mesa se posicione a fim de evitar que fatos como esse
sucedam-se a cada dia. Ou seja, imagine se a Deputada Vanessa
Lucas reúne um grupo de interesse, não avisa a ninguém, não aprova
nada e acerta tudo, lota as galerias, aprova o requerimento, inicia a
audiência pública e a outra parte não está preparada para fazer o
contraditório e se defender. E um Deputado tem que sair correndo do
gabinete ou de outra comissão porque está sendo questionado ou sua
região está sendo acusada, etc. Para o bem da democracia, é preciso
que a Mesa se posicione a respeito, fixando um prazo mínimo para a
realização de audiência pública. Que seja seguido o trâmite normal de
aprovação do requerimento, lista de autoridades envolvidas e remessa
do requerimento para que a Mesa faça o convite. Estou apenas em
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defesa do processo legislativo e de que o Regimento seja
aprimorado. Esse é um assunto que vamos levar à Mesa para que
haja decisão sobre sua interpretação e que haja um processo
democrático. O debate é salutar, denúncias de toda ordem devem ser
trazidas. Para a saúde da democracia é bom que ambas as partes
tenham a oportunidade de se manifestarem e se defenderem. Muito
obrigado.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Como membro da
Comissão de Saúde, faço coro às palavras do Deputado Miguel
Martini. Existe uma falha regimental que deve ser corrigida pelo bem
da democracia, para que fatos constrangedores como esse não
voltem a ocorrer, não só na Comissão de Saúde, mas em qualquer
outra, onde se pratique a democracia na sua essência. Que as partes
possam ser ouvidas de forma igualitária sem causar o
constrangimento que ocorreu naquele dia. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Biel Rocha,
• Deputado Biel Rocha - Sr. Presidente, Deputados, senhoras e

senhores, neste último final de semana visitei, na Zona da Mata,
alguns municípios. Quero comentar sobre notícias veiculadas não só
na imprensa estadual como também na nacional sobre desastres
ecológicos ambientais ocorridos em nosso Estado.

A cidade de Descoberto, terra do ex-Deputado Elmo Braz, atual
Conselheiro do Tribunal de Contas, localizada a 65km de Juiz de
Fora, é pequena - tem 4.500 habitantes -, e surgiu no início do século
XIX. O próprio nome traduz a origem do município, Descoberto do Rio
Novo, onde havia ouro e para lá se deslocaram vários desbravadores,
até mesmo empresas estrangeiras. Uma delas, inglesa, a H. Milliet,
explorou o ouro da região por muitos anos. Largou o município, em
1892, depois de atacar os córregos e embrenhar pelas matas.

Em dezembro passado, a Prefeitura enviou maquinário para
trabalhar na manutenção da estrada, às margens do ribeirão do
Grama - antiga região de exploração de ouro. Ao cortar parte do
barranco, localizaram foco de mercúrio.

O Secretário de Saúde, Dr. Orlando Luiz de Mendonça, preocupado
com a situação, alertou as autoridades do município, a Diretoria
Regional de Saúde e a FEAM. Na última quarta-feira, dia 26, realizou-
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se reunião. A COPASA, ao saber da descoberta desse mercúrio,
interrompeu a captação da água desse ribeirão, que abastece 30%
dos municípios de São João Nepomuceno e de Descoberto, e iniciou
exames para saber o grau de incidência do mercúrio naquele
manancial.

O que me traz a esta tribuna são as últimas informações obtidas
junto à DAS da região de Juiz de Fora, O Dr. Ronaldo, na Comissão
de Meio Ambiente, expôs muito bem sobre a contaminação do
mercúrio, que, caso não seja controlada, pode trazer sérios danos não
só à saúde, mas também ao meio ambiente. Os peixes, muito
consumidos na região, constituem foco de contaminação.

Profissionais da saúde pública investigam se há correlação de casos
de anomalias com o mercurialismo (intoxicação por mercúrio). O
relatório preliminar que a imprensa divulgou, no último final de semana
na região, elaborado pela Vigilância Epidemológica de Juiz de Fora,
aponta, de 2000 a 2002, mortes com insuficiência renal crônica,
neoplasias e fetos com anencefalia - ausência total ou parcial de
cerébro. Há registro de criança com focomelia - atrofia ou ausência de
braços e pernas. Essas anomalias foram detectadas na população
daquela região, a partir de levantamento das Autorizações para
Internação Hospitalar - AIHs -, junto à DAS. Essa é uma questão séria
e medidas deverão ser tomadas.

Tive a oportunidade de visitar o município no final de semana. Nessa
região, encontra-se a Companhia Brasileira de Alumínio, que explora
bauxita. As margens do Ribeirão do Grama, a poucos metros de onde
detectou-se mercúrio, há movimentação intensa de terra, no local e
serra acima. Com a presença da chuva, encontra-se o mercúrio
deixado pela empresa inglesa. Como disse o Deputado Doutor
Ronaldo, os ingleses levaram as nossas riquezas e deixaram
prejuízos para a população da região.

E necessário interdição imediata de todo o trabalho de
movimentação de terra na região. Amanhã, na Comissão de Meio
Ambiente, em reunião ordinária, teremos oportunidade de conversar
sobre isso e discutir o requerimento apresentado por nós - com as
medidas sugeridas pela Comissão -, que participamos dessa
preocupação das autoridades da região.

A segunda situação, estampada hoje pela imprensa nacional, diz



273
respeito ao Município de Cataguases - terra de Humberto Mauro,
uni dos maiores cineastas que o País conheceu-, localizado a 117 km
de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, Sexta-feira, dia 28, de
madrugada, 20 milhões de litros de produtos químicos foram
despejados no rio Cágado, afluente do Rio Pomba, que compõe a
bacia do Paraíba do Sul, com o rompimento da barragem de
contenção de rejeitos sólidos, desativada. A responsabilidade pelo
despejo é da empresa Indústria Cataguases de Papel. O reservatório
equivalente a seis campos de futebol foi rompido. Os 20 milhões de
litros de resíduos despejados formaram grande mancha negra. A
última noticia obtida por nosso gabinete é de que o Governo do Rio de
Janeiro decretou estado de emergência no Noroeste do Estado. Cerca
de 540 mil pessoas estão sem água tratada, porque a água é retirada
do rio Paraíba do Sul, onde a mancha negra já chegou.

A dimensão do desastre ainda está sendo analisada pelas
autoridades. Nenhuma delas, mesmo as do nosso Estado, divulgou
com clareza os componentes químicos presentes na mistura. A única
referência a que tive oportunidade de ver está no boletim de
ocorrência da Polícia Militar de Cataguases, que foi feito com base em
informações de um cidadão que diz ter trabalhado na antiga indústria
responsável pelo reservatório e que produziu os rejeitos sólidos.
Listou hipoclorito de cálcio, aniquilina - não conseguimos indentificá-la
-, solda de madeira, enxofre e antraquinona, substâncias químicas
oriundas do trabalho da empresa durante muitos anos. Também há
outros reservatórios sujeitos a romprimento e que podem causar mais
prejuízos.

Essa lama já provocou mortes. Tive a infelicidade de presenciar
crianças andando na beira do rio Pomba, carregando tambaquis de
2kg que pulavam do rio para as margens a fim de fugir da lama. Além
disso, animais domésticos, como cachorros, gatos, porcos, vacas, que
beberam da água, estão mortos â beira da estrada, em conseqüência
da poluição provocada pela inundação do córrego. Segundo a
Secretaria de Meio Ambiente de Cataguases, essa lama inundou
cerca de 21 propriedades nessa região e destruiu pastagens e
plantações.

Sras. e Srs. Deputados, surpreende-me, hoje, autoridade do IBAMA
dizer, na imprensa, que a população não precisa ser alertada, porque
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a morte ainda não está rondando a região.

Chega ao cúmulo de falar que o ocorrido pode ser uma fatalidade.
Acontece que a Polícia Florestal, conforme demonstrou a imprensa,
não só do nosso Estado, mas de todo o País, recebeu, em 2002,
denúncias sobre a possibilidade de vazamento desse açude e
solicitou ao IBAMA um técnico para averiguar o grau de poluição do
local. Segundo o Chefe Regional do IBAMA, a vistoria não foi feita.

As autoridades foram alertadas sobre o que poderia vir a acontecer,
ou seja, o que está acontecendo hoje. A Comissão de Meio Ambiente,
amanhã, terá oportunidade de avaliar a situação. Apresentamos novo
requerimento à Comissão, e, se não me engano, o Deputado Fábio
Avelar, também preocupado, está encaminhando uma solicitação para
que a Comissão possa visitar a região e verificar "in loco" o que
poderá ser feito. Cabe a esta Casa esclarecer não só aos seus
membros, mas a toda a sociedade, as causas desse vazamento e as
suas conseqüências ao meio ambiente e à população em geral, bem
como construir, por meio de um debate democrático nesta Casa,
mecanismos preventivos e de acompanhamento constante de atuação
dos órgãos públicos do nosso Estado, o que considero fundamental.

Essa tragédia aconteceu na sexta-feira. Como a FEAM, às 6 horas
da tarde, fecha as suas portas, não possuindo nenhum trabalho
permanente de plantão, só tomou as primeiras providências na
segunda-feira. Enquanto isso, aquela lama tóxica entrou no rio Pomba
e chegou ao rio Paraíba do Sul.

Hoje, autoridades do Rio de Janeiro têm questionado os mineiros
por não terem sido informadas sobre a situação, para que pudessem
precaver-se a tempo contra os prejuízos que estamos causando a sua
população.

Outra questão necessária ao debate da Comissão é a criação de
mecanismos, pela FEAM, de acompanhamento dos passivos
ambientais em nosso Estado, pois não há acompanhamento após a
emissão do licenciamento pela FEAM. O próprio Secretário José
Carlos já reconhece isso, conforme disse em debate realizado hoje no
rádio, e prontificou-se a debater nesta Casa a questão da criação de
mecanismos que proporcionem um controle maior, evitando danos
causados ao nosso povo e a nossa terra.

Sr. Presidente, eram essas as nossas colocações. Agradeço a
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atenção de V. Exa. e ade todos os Deputados.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Gostaria de demonstrar
nosso apoio e nossa solidariedade ao Deputado Biel Rocha, nessa
denúncia que ele vem, de forma providencial e corajosa, fazendo a
respeito da empresa de papelão de Cataguases, que causou esse
desastre ecológico. Com toda certeza, V. Exa. pode ter falado das
suas conseqüências imediatas. Porém as conseqüências serão muito
mais catastróficas no decorrer do tempo, pois essa lama de várias
substâncias químicas - soda cáustica, inclusive - demorará muitos e
muitos anos para ser eliminada pela natureza. Acho também
providencial trazer essa discussão à Assembléia.

Gostaria de fazer uma denúncia: o Governo do Estado anunciou, na
quinta-feira, o fechamento da fábrica e a aplicação de uma multa no
valor de, aproximadamente, R$180.000,00. Hoje, a empresa informou
que não recebeu a notificação, e a Secretaria deverá publicá-la no
'Minas Gerais" de amanhã. Assim sendo, a empresa continua
funcionando, inclusive colocando mais três barragens em risco. E
lamentável que o Governo do Estado, mais uma vez, chegue tarde e
faça propaganda enganosa à população: anuncia na quinta-feira o
fechamento da empresa, que ainda continua funcionando.

O Deputado Biel Rocha - Sr. Deputado, nosso tempo esgotou-se.
Com certeza, esse debate acontecerá na Comissão de Meio
Ambiente, quando os Deputados poderão acompanhá-lo.

* Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
• Deputado Sebastião Helvécio - Presidente Mauri Torres, no

momento representado pelo nosso Vice-Presidente Rêmolo Aloise,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna na tarde de hoje para,
junto com os nobres pares desta Casa, fazermos uma reflexão sobre
o trabalho parlamentar. Minutos atrás, ouvindo nosso conterrâneo
Deputado Biel Rocha, pudemos mais uma vez perceber a importância
da representação parlamentar da nossa comunidade. Fato é que não
existe Poder mais próximo da nossa população que o Poder exercido
por este parlamento. Em Minas Gerais somos 77 Deputados a
representar mais de 17 milhões de mineiros. Pelo que percebemos
nas atividades, até mesmo nas de final de semana, quando cada
Deputado vai para suas bases e ali recolhe as prioridades daqueles
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que o elegeram, trazemos para o convívio da Assembléia de Minas
a importância da representação parlamentar.

Nesse último fim de semana, viajei para São João Nepomuceno,
cidade que outrora foi um importante centro têxtil e que ainda hoje
guarda, como sua marca, um trabalho fundamental na produção das
malharias da nossa região, e pude perceber algumas necessidades
dessa comunidade, que, neste momento, encaminho ao nosso
parlamento.

Neste momento, gostaria de refletir sobre esta Minas Gerais tão
extraordinária no seu aspecto plural de representação municipal,
composta de 853 municípios que formam o coração do nosso Estado.
Cada um dos 77 Deputados, durante o final de semana, quando
tantos e tantos representantes de outros Poderes - Executivo e
Judiciário - estão aproveitando o merecido descanso, os Deputados
estão viajando pelas nossas estradas, que não têm tanta segurança,
para detectarem as necessidades de cada um dos municípios que
aqui representam. Quero falar dessa característica do parlamento
mineiro de, em apenas um final de semana, conseguir coletar as
aspirações e reivindicações de inúmeros municípios do nosso Estado.
Se cada um de nós visitarmos dois ou três municípios, poderemos
apresentar a esta Casa uma enorme quantidade de prioridades para
análise.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Deputado Sebastião
Helvécio, estamos acompanhando o pronunciamento de V. Exa.
Agradeço ao Deputado Durval Angelo por ter dado a notícia de que o
Governo já agiu em relação ao assunto tratado pelo Deputado Biel.
Então, o Governo está atento e já tomou as medidas cabíveis.

Com relação ao prazo, se foi em um, dois ou três dias, há a
tramitação necessária, com a identificação e a verificação do
problema para que depois sejam tomadas as medidas. Resolver um
assunto desses em um prazo tão pequeno significa agilidade. Se
houvesse dois, três, quatro ou dez meses e nada fosse feito depois da
denúncia, como ocorreu no passado, quando fizemos denúncias que
ficaram dois ou três anos sem providência, haveria razão para dizer
que houve descaso. Estamos no terceiro mês de Governo e com
tantas questões a serem tratadas, por um Estado que estava
praticamente falido. Ser capaz de encaminhar esse assunto para

rÀ



277
decisão mostra competência. E bom quando os adversários ou a
oposição reconhecem isso.

Pude ontem participar, com os Presidentes das Assembléias de
Minas e do Rio Grande do Norte, de reunião da UNALE, uma vez que
temos a missão de fortalecer o Legislativo Estadual, a democracia.
Quando o Legislativo é forte a democracia também é. A UNALE
deliberou ontem que, no dia 8 de abril, todas as Assembléias
Legislativos do Pais deverão fazer um ato em favor da paz e contra
essa guerra absurda, que tantas vezes deploramos nesta Casa.

O Poder Legislativo, no final de maio, estará no Maranhão, para
tratar de questões dos Deputados, para visitar e percorrer suas bases
e redutos eleitorais, para conhecer a realidade de sua região,
conversando com as lideranças e com o povo, para representá-lo
bem. Então, os Deputados estarão discutindo a repercussão e as
propostas de reformas estruturais do País que serão votadas no
Congresso Nacional - da Previdência, trabalhista, político-partidária,
etc.

Endosso as palavras de V. Exa. porque, de um modo geral, a
sociedade não conhece o trabalho de um párlamentar. Certa vez,
estava em um debate nacional, ao vivo, na televisão, quando chegou
a pergunta de como o Deputado poderia receber o salário que recebe
para trabalhar apenas 3 dias na semana. Como se ele trabalhasse
apenas nas terças, quartas e quintas-feiras, em que há sessões
deliberativas no plenário. Naquele momento, pude esclarecer da
mesma forma que V. Exa. acabou de dizer. Temos o trabalho
deliberativo no plenário, mas nos outros horários, em que não
estamos aqui, temos trabalhos nas comissões e nas audiências
públicas. Na quinta-feira à tarde, depois da reunião do plenário,
começam as viagens pelo interior, para visitar as bases. Nos sábados,
domingos e até nas segundas-feiras, às vezes, ainda estamos no
interior. Nessas viagens, ouvimos as pessoas e trazemos as suas
demandas. Isso é desconhecido.

O Poder Legislativo tem que ser capaz de mostrar essa situação à
sociedade, para que as pessoas se sintam verdadeiramente
representadas e possam sentir que o parlamentar da sua região é seu
legítimo representante, que defende os seus interesses. E isso que
está acontecendo aqui. Há até disputa entre os parlamentares que
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procuram atender melhor a esse ou àquele município. Parabéns a
V. Exa. e obrigado pela concessão do aparte.

O Deputado Sebastião Helvécio - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Insisto no significado do verbo "deputar'. Há poucos dias
salientei a importância desse verbo. Para minha surpresa, um
funcionário desta Casa perguntou-me onde busquei esse verbo.
Qualquer dicionário traz o sentido extraordinário dessa palavra: é
delegar a missão de representação para, na tribuna, no plenário ou
nas comissões, através do voto e da voz, exercer a representação,
atividade tão excepcional e relevante.

Recebi hoje pela manhã, em meu gabinete, a visita de um dos
maiores políticos de Minas Gerais, Prefeito Tarcísio Delgado, do
PMDB. Trouxe sua preocupação com obras apontadas como
prioritárias no Plano Estratégico de Juiz de Fora, cuja sociedade se
reuniu em amplo debate, priorizando os três caminhos fundamentais à
sua afirmação no contexto nacional. Os grandes eixos que norteiam o
programa público de Juiz de Fora contemplam, em primeiro lugar, a
consolidação dessa cidade como pólo regional. Protocolei
requerimento solicitando que V. Exa. designe comissão de Deputados
para acompanhar a implantação do centro de convenções e
exposições - Minas, aprovado no orçamento, necessário ao
desenvolvimento econômico sustentável e grande oportunidade para
que Juiz de Fora se afirme como cidade prestadora de serviços.
Assim, a Assembléia e o Governador poderão cumprir a proposta
conjunta de Itamar Franco e de Aécio Neves.

O segundo grande eixo relaciona-se ao fato de Juiz de Fora ser uma
cidade de oportunidades. Daí nossa preocupação de qualificar nossos
estudantes e trabalhadores. Apresentando uma oportunidade para
que ingressem no mercado de trabalho, o programa do primeiro
emprego visa à superação daquele aforisma terrível: não entra no
mercado de trabalho porque não tem experiência; não tem experiência
porque não há incentivo para o primeiro emprego.

O terceiro grande eixo desse programa público de Juiz de Fora é
manter desenvolvimento com qualidade de vida.

Nesta tarde, Minas Gerais viverá grande momento no Congresso
Nacional. De grande estatura política, dois mineiros serão sabatinados
no Senado e representarão o triângulo libertário de Minas: Itamar
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Franco, nosso futuro Embaixador na Itália, e Tilden Santiago, em
Cuba. Que o Senado possa prestar-lhes a homenagem que o povo
mineiro prestaria. Obrigado.

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

Deputadas, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV
Assembléia e, em especial, todos os presentes nas galerias, que se
encontram cheias, mostrando o interesse do povo em sua Casa,
Minas Gerais perdeu ontem um dos políticos mais atuantes de sua
época, advogado, professor, escritor e ex-Deputado Estadual por seis
mandatos: Cícero Dumont.

Esse homem público nasceu em Bocaiúva, no ano de 1916, formou-
se em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, onde também fez
doutorado e chegou a ser professor de Direito Eleitoral e de Direito
Constitucional. Trabalhador incansável, ao longo de sua vida, foi
reconhecido como um homem de invejável sabedoria, sem contar sua
expressiva força política. Cícero Dumont, até o mês passado, apesar
de já ter completado 87 anos de idade, estava trabalhando como
advogado no TRE, exercendo suas funções com distinção.

Exemplo de vida para familiares e amigos, sua vida pública começou
em 1951, época da 2' Legislatura deste parlamento, como Deputado
Estadual pelo Partido Republicano. Desde essa data até o ano de
1982, exerceu o mandato de Deputado por mais cinco vezes, não
consecutivas, tendo ainda exercido os cargos de Vice-Presidente da
Assembléia e Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Cícero Dumont foi também Secretário do Trabalho e Ação Social no
Governo Rondon Pacheco, Conselheiro do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, membro do Conselho Fiscal da USIMINAS, entre tantos
outros. Foi condecorado com a Medalha Santos Dumont, a Ordem do
Mérito Judiciário do TST, a Medalha Desembargador Hélio Costa, a
Medalha Comendador Norberto Vaz de Mello, pelo TRE, entre muitas
outras merecidas homenagens. Publicou diversas obras, tais como
"Organização Municipal Comparada", "Lei Orgânica Municipal -
Roteiro para sua Elaboração" , "Eleições 1996 - As Regras Especiais
da Lei n° 9.100". Todas as publicações de Cícero Dumont
confirmaram seu indiscutível saber.

Gostaria, pois, de externar meus sentimentos à família enlutada,
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especialmente á D. Carmelita Simões Dumont, dedicada esposa de
tão valoroso homem público. Neste momento de tristeza, quero deixar
registrado nos anais desta Casa que Cícero Dumont nunca será
esquecido, já que permanece conosco. Que Deus o abençoe e a toda
sua família e amigos!

Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas palavras nesta tarde são
uma homenagem póstuma a esse saudoso homem público, que
passou por esta Casa seis vezes, prestando um grande serviço ao
Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do §1 0 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para receber a
Sra. Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2 Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
A Deputada Marília Campos - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas, resgatarei uma discussão realizada no início da
reunião. Sou testemunha da riqueza dos debates promovidos neste
Plenário. Discutimos a realidade dos municípios, do Estado, do País e
de outros países, como a malfadada guerra no Iraque. Neste espaço,
temos discutido os mais variados temas, sem que existam fronteiras
para isso. Não podemos concordar com a alegação de que esse
espaço não pode ser transformado em uma Câmara de Vereadores.
Esta Casa é de debates e deve também procurar soluções para os
problemas dos municípios, do Estado e do País, tentando interferir em
suas realidades. Os problemas de Juiz de Fora, de Contagem, do
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Jequitinhonha, de Belo Horizonte e até do carrinho de côco foram
discutidos nesta Casa. Esse problema ocorrido na Praça da
Assembléia foi alvo de vários debates neste Plenário. Deputados e
Deputadas intervieram nessa questão, que é da maior importância.
Por isso, trouxe a esta Casa o debate referente a Contagem, que
envolve a questão da saúde, que é da maior gravidade. Essa cidade
já dispôs de verba para construir um hospital municipal, quatro
remessas de dinheiro vieram do Governo Federal. Foi construído um
hospital subterrâneo nessa cidade. Houve várias denúncias. Hoje, há
denúncias no Ministério Público do município. Serei convocada para
depor, porque fui relatora da Comissão de Saúde, quando era
Vereadora. Não tive a idéia de promover debate secreto. Fiz na
reunião da Comissão de Saúde o que aprendi na Comissão de
Direitos Humanos, em que era permitido às pessoas presentes o
direito à palavra, para que pudessem se manifestar. Entrei com um
requerimento, que foi aprovado pela Mesa. A Deputada Vanessa
Lucas fez o seu pronunciamento sobre a questão da saúde no
município. Foi aprovado também um outro requerimento, para que
seja realizada uma audiência pública. Em um primeiro momento, não
se tratava de uma audiência pública, mas de uma reunião da
Comissão de Saúde. Esta Deputada, a mais votada em Contagem,
trouxe o problema da saúde dessa cidade para ser discutido nesta
Casa, entendendo que aqui ocorrem debates sobre qualquer lugar e
que podemos encontrar soluções para essa questão, seja em
Contagem, seja no Estado, seja no Brasil.

Sr. Presidente, esta Deputada apresentou requerimento. Repito: em
um primeiro momento, não seria audiência pública; em um segundo
momento poderia ocorrer uma audiência pública. Esperamos que as
autoridades desse município prestem contas da gestão dos recursos
públicos da área de saúde de Contagem. Teremos também a
oportunidade de ouvir as lideranças, os usuários, o Ministério Público,
o Ministério da Saúde, para, juntos, discutirmos o problema. Se há
algum problema no Regimento Interno, este será apresentado a todas
as comissões, não apenas à Comissão de Saúde. Obrigada.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, no último sábado
faleceu em Brasília, onde residia, Luís Felipe Silva Lopes de Oliveira,
um idealista, ligado ao setor do turismo, que trabalhou, por vários
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anos na TURMINAS.

Filho de tradicional família de Montes Claros, Luís Felipe, que
morreu aos 49 anos, era entusiasmado com as potencialidades
mineiras para o turismo, especialmente as da região Norte. Defensor
intransigente da atividade turística como alternativa para o
desenvolvimento econômico de Minas, deixou um exemplo de
idealismo e dedicação profissional aos amigos.

Casado com a assistente social Maria Helena Brandão de Oliveira,
pai de Pedro Brandão de Oliveira, deixou, ainda, os irmãos Roberto,
José Eymar, Teresa Cristina e Paulo César de Oliveira, colunista do
jornal "Hoje em Dia". No coração dos amigos, deixou uma lacuna que,
com certeza, não será preenchida.

A Deputada Vanessa Lucas - Sr. Presidente, mais uma vez,
esclareço que audiência pública não se faz dessa forma. Como pode
ser que para uma audiência pública venha apenas uma pessoa de um
partido e as outras pessoas que estavam lá para ouvir também eram
do mesmo partido?

Fui agredida. O Senhor pode pegar as notas taquigráficas para ver
como fui tratada. Dessa forma não aceito. Deve ser feita com
democracia e as pessoas têm de ser convidadas, tudo deve ser feito
com clareza. Não aceitaremos fatos ocorridos na escuridão. Que a
saúde seja ouvida! Pedi uma visita antes de realizar-se a audiência,
para que as pessoas conheçam os problemas que a saúde tem.

Temos o Presidente Lula que pode repassar mais dinheiro para
Minas Gerais. A nossa briga é suprapartidária. Sou Presidente da
Comissão, queremos ver os cortes do orçamento da União. Não brigo
somente por Prefeituras do PSDB, mas por todas do Estado.
Passadas as eleições, trabalharei para os que votaram e para os que
não votaram em mim. Travaremos essa briga em todas as áreas.

Hoje, a Ministra do Meio Ambiente estará aqui presente. O
saneamento básico de Minas sofreu grandes cortes. A saúde começa
pelo saneamento público. Vamos discutir com a Ministra para que
esse dinheiro volte para nosso orçamento, por meio da ANA, da CEF.
A saúde começa pela canalização de córregos. Quando se gasta com
a canalização de córregos, ocorrem duas coisas: acaba-se com os
lugares onde há risco de vida, dando mais dignidade à pessoa
humana, e acaba-se com os problemas de saúde. A dengue decorre
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da falta de canalização. Gostamos de trabalhar na ponta do
problema, ou seja, na canalização, porque de nada adianta
resolvermos o problema da lagoa da Pampulha se não resolvermos o
problema de Contagem. Se não for feita essa obra, vem a terra de
Contagem e acaba com o dinheiro usado.

O convênio foi feito de comum acordo e junto com Célio de Castro
foi assinado. O problema da bacia da Pampulha é pertinente à
Contagem. Tratamos desse assunto com dignidade e carinho.

O Secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte é nosso amigo,
participa conosco, porque sabe que temos que trabalhar com união.
Todos os assuntos devem ser tratados de forma suprapartidária, pois
fomos eleitos para defender o povo de Minas. Continuo com essa
mesma posição: que as coisas sejam discutidas com clareza. Temos
hoje a Ministra e perguntaremos a ela, porque trata-se pura e
simplesmente de um problema de saúde. Então que retornem com
esse dinheiro, para que Minas possa começar a canalização de seus
córregos, que estão, geralmente, em áreas de riscos. Tivemos vários
problemas de desabamentos com as chuvas em áreas de risco, e,
provavelmente, se esses córregos estivessem canalizados, esses
desabamentos não teriam ocorrido.

Este é um ótimo momento para se discutir corte no orçamento do
Ministério do Meio Ambiente e também para se discutir a saúde, que
começa pela canalização. Muito obrigada.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, torna sem efeito despachos proferidos na
reunião ordinária realizada em 26/3/2003 e, nos termos do inciso IV do
art. 180 do Diploma Regimental, determina o arquivamento dos
requerimentos sem número dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.808/2001, uma
vez que requerimento idêntico foi deferido em reunião anterior, e
Mauri Torres, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.490/93, que foi transformado na Lei n° 11.947, de 1995.

Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Rêmolo Aloise, 1 0 Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento
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Interno, determina o arquivamento do Requerimento n° 193/2003,
do Deputado Jayro Lessa, por perda de objeto, uma vez que foi
aprovado o Requerimento n° 138/2003, do Deputado Doutor Ronaldo,
semelhante ao primeiro.

Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Rêmolo Aloise, 1° Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n°5 365/2003, da Comissão de Educação, e 366/2003,
da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 2 a Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos n

o
s 194/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, e

199/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Saúde - aprovação,
na Y Reunião Ordinária, do Requerimento n° 208/2003, do Deputado
Leonardo Quintão; (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Leonardo Quintão - informando sua renúncia à vaga de membro
efetivo na Comissão Especial dos Convênios com a União (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões.); e Alberto Bejani - indicando o
Deputado Márcio Passos para a vaga de membro efetivo na Comissão
Especial dos Convênios com a União (Ciente. Designo. As Comissões
e cópia às Lideranças.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Fábio Avelar (7), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nos 446 e 682/99, 943, 1.037 e 1.089/2000,
1.472/2001 e 2.071/2002 (Cumpra-se.); nos termos do inciso VIII do
art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
113/2003, e Lúcia Pacífico, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 106/2003 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos
do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
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Deputado Rogério Correia, solicitando a destinação da primeira
parte da reunião ordinária do dia 10/4/2003 para discutir, com a
Secretária de Educação do Ensino Fundamental do MEC e outras
autoridades que menciona, a política educacional do Governo Federal
e seus reflexos em Minas Gerais.

Encerramento
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 2, 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 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS

PROPOSIÇÕES DE LEI N°5 15.347, 15.465, 15.477, 15.479, 15.484,
15.508 E 15.513, EM 18/3/2003

Às 141h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e DjaIma Diniz (substituindo este
ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e transfere a direção dos trabalhos ao Deputado
Laudelino Augusto, para que possa emitir o seu parecer. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição do Veto Total
à Proposição de Lei n° 15.465/2003 (relator: Deputado Adalclever
Lopes). O Deputado Laudelino Augusto passa a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Adalclever Lopes, e este suspende os
trabalhos por cinco minutos para a lavratura da ata da reunião.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Djalma
Diniz que proceda à leitura da ata, que é aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Nada mais havendo a ser tratado e
cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2003.
Adaiclever Lopes, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.

ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 25/03/2003

As 141h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Leonardo Quintão e Jô Moraes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 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 os 177 e 195/2003, do
Deputado Adalclever Lopes; 179/2003, do Deputado Leonardo
Quintâo; 200/2003, da Deputada Jô Moraes. Passa-se à 38 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo Quintão
e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam realização de audiência
pública da Comissão em conjunto com a Comissão do Trabalho, a fim
de se instruir o Projeto de Lei n° 8/2003, em tramitação nesta Casa,
referente à qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse
público - OSCIPS -; do Deputado Doutor Ronaldo, em que solicita
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Meio Ambiente,
para discutirem, além das implicações administrativas da implantação
do Jaíba II, a questão ambiental, especialmente sobre a erosão do
solo, o ressecamento dos canais de irrigação e o alto custo da água
nos assentamentos já existentes; do Deputado Carlos Pimenta em
que solicita seja convidado o Secretário da Saúde, para prestar
esclarecimentos sobre os convênios assinados com as Prefeituras
Municipais e entidades filantrópicas no final de 2002; do Deputado Gil
Pereira em que solicita seja convidado o Sr. Mauro Ricardo Machado

rÂkI
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Costa, Presidente da COPASA, para expor na Comissão a
estratégia da nova gestão da COPASA e os níveis de investimentos
programados para aplicação no Estado 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 abril de 2002.
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Jô Moraes - Leonardo Quintão.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 24/3/2003
As 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Manha
Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cého Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre denúncia de crimes de tortura e abuso de autoridade
supostamente cometidos pelo Dr. Pedro Luís Aguiar, Delegado de
Policia lotado na Comarca de São Gonçalo do Sapucai, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Cap.
Salvador de Oliveira Marzano, Diretor-Geral de Penitenciária
confirmando visita das Comissões de Direitos Humanos e Segurança
Pública na Penitenciária Nelson Hungria no dia 26/3/2003; Gilda
Fontes Nicolai, da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos,
encaminhando denúncias contra o Prefeito Jorge Luiz Brum de
Rezende por abuso de suas funções, publicado no "Diário do
Legislativo" de 19/3/2003; Maria Coeli Simões Pires, Presidente do
IPSEMG, encaminhando resposta ao Requerimento n° 3526/2002,
desta Comissão; Francisco Eustáquio Habello, Corregedor-Geral de
Polícia, em que justifica sua ausência na reunião e indica o Dr.
Wellington Peres Barbosa para representá-lo; e convite aos membros
da Comissão formulado pela Escola Superior Dom Helder Câmara
para a aula magna do Curso de Direito, a ser proferida pelo Ministro
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Nilmário Miranda, sobre "O Papel do Direito na Constituição
Democrática da Sociedade', O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei n° 41/2003, em turno único (Deputado Mauro Lobo). A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e
registra a presença dos Srs. Dr. José Martins, Defensor Público da
Comarca de Três Corações; Heloísa Greco, Coordenadora do
Movimento Tortura Nunca Mais; Maria Augusta Vilela Tavares;
advogada; Deputados Federais Leonardo Mattos e Orlando Fantazini;
Marco Aurélio Braz; André Domingos; Frank dos Reis Terra; Fabricio
Aparecido da Silva; Pedro Carneiro Filho; Daniel Pereira Andrade;
Maria da Conceição Pereira; Luís Cláudio Soares; Adriano Cássio
Barbosa; José Roberto Barbosa Machado; Marília de Souza Santos;
Moema Guaraciaba; Maria Marta Braz Martins; José Fernandes
Pacheco; André Ubaldino; Wellington Penes Barbosa; Desembargador
Tibagy Salles; José Francisco; e Sílvio Tavares dos Santos, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece as
considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se

a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em
que solicita seja encaminhado ofício à Corregedoria de Polícia Civil,
solicitando informações sobre a apuração das denúncias recebidas
pela Ouvidoria de Polícia, quanto à pratica de tortura e abuso de
autoridade por parte do Delegado titular de São Gonçalo do Sapucai e
dos policiais civis lotados naquela delegacia e na cadeia pública de
Três Corações; Pe. João Carlos, em que solicita reunião conjunta
desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para discutir a situação das famílias atingidas pela
construção de barragens hidrelétricas no Estado e o desaparecimento
de João Caetano dos Santos, no canteiro de obras da Usina
Hidrelétrica de Candonga, no Município de Rio Doce; Roberto Ramos,
em que solicita seja enviado oficio ao Chefe de Policia Civil,
solicitando o afastamento do serviço do Delegado de Polícia de São
Gonçalo do Sapucaí e dos Detetives Sidrak Correia da Rocha,
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Jeferson dos Santos, Paulo Prata, Mauro Riga Pereira, Almir de
Souza, José Carlos Rodrigues Rocha, lotados nessa Delegacia, os
quais estão envolvidos em denúncia de tortura e abuso de autoridade,
até a apuração final dos fatos denunciados; Durval Angelo (4), em que
solicita seja enviado ofício ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando
averiguação sobre arquivamento de denúncias de prática de tortura
pelo Delegado de São Gonçalo do Sapucaí e pela Promotora de
Justiça dessa Comarca; seja solicitado à Gerência de Taquigrafia
desta Casa a transcrição das notas taquigráficas da presente reunião;
seja encaminhado ofício à Ordem dos Advogados do Brasil ,, Seção de
Minas Gerais, solicitando a apuração, pela Comissão de Ética dessa
entidade, de denúncias envolvendo a conduta profissional dos
advogados Vitor Campos, de Três Corações, e Silvestre do Carmo
Batista, de São Gonçalo do Sapucaí; sejam realizadas audiências
públicas desta Comissão em São Gonçalo do Sapucaí e Três
Corações, com os convidados que menciona, para obter
esclarecimentos sobre a prática de tortura e abuso de autoridade
naqueles municípios. 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 abril de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Marília Campos - Jayro Lessa.
ATA DA 1 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 25/3/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Padre João, Gilberto Abramo e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Sr. Sebastião Odilon Andrade Junqueira, produtor rural em São
Bento Abade, tecendo considerações sobre a situação dos
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agricultores no Estado; do Sr. Antônio Cândido Martins Borges,
Secretário Adjunto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
convidando para reunião a ser realizada no dia 27/3/2003, às 15
horas, no auditório dessa Secretaria, com o objetivo de dar
prosseguimento ao processo de discussão dos principais aspectos da
retomada da atividade algodoeira; e do Prefeito de Vargem Bonita,
Lélis Jorge da Silva, convidando os membros da Comissão para
participar de um seminário com lideranças políticas, jurídicas,
ambientalistas e de extensão rural, realizado em Caxambu, no dia
17/3/2003, às 13 horas. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 34 e 117/2003.
Passa-se à 32 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
Leonardo Moreira em que solicita seja convidado o Secretário
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, Marcelo Jerônimo
Gonçalves, para prestar informações sobre a implementação de ações
na área de retoma agrária; Rogério Correia, em que solicita seja
realizada audiência pública para se debater a real situação das terras
devolutas que foram ocupadas por grupos empresariais e fazendeiros
no Estado; Doutor Viana (2), em que solicita seja realizada reunião da
Comissão com os convidados que menciona, para se discutir a
possibilidade de intercessão junto ao Governo Federal para a
reativação do programa Pró-Alcool e em que solicita sejam
convidados o Secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
os dirigentes dos órgãos vinculados a essa Pasta - EMATER,
EPAMIG, IMA e RURALMINAS - para exporem à Comissão os planos
de trabalho e principais projetos a serem desenvolvidos por esses
órgãos; Jayro Lessa em que solicita seja realizada reunião da
Comissão para se discutir em audiência pública com as autoridades
que menciona, a regulamentação da Lei n° 14.559, de 30/12/2002,
bem como para colher subsídios para a implementação de um
programa de apoio à retomada da cotonicultura em Minas Gerais;
Carlos Pimenta em que solicita sejam convidados o Presidente da
CEMIG e demais Diretores para prestarem informações sobre o plano
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de iluminação das propriedades rurais, bem como explicações
sobre as taxas cobradas nas irrigações; e Padre João (2) em que
solicita seja realizada reunião da Comissão para se discutirem a
pesquisa agropecuária e a extensão rural no Estado, com os
convidados que menciona e em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão para se discutir a situação das terras devolutas
no Estado de Minas Gerais, incluindo-se as propriedades arrendadas
àquelas destinadas aos assentamentos rurais, com os convidados que
menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lO de abril de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 27/3/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Márcio Passos,
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 Márcio
Passos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Maria José Haueisen em que solicita reunião com a
presença da Ministra do Meio Ambiente, Senadora Marina Silva,
destinada a exposição das políticas públicas a serem empreendidas
por esse Ministério; e Biel Rocha, em que solicita o acompanhamento
e providências da Comissão para se averiguar o impacto do foco de
mercúrio encontrado na zona rural de Ribeirão do Grama, no
Município de Descoberto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

José Milton.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 27/3/2003
As 9h40min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Olinto Godinho e Rogério Correia,
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 Olinto
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos
Roberto de Oliveira, Diretor Administrativo da Penitenciária Nelson
Hungria, em que informa a impossibilidade de se atender convite do
Deputado Sargento Rodrigues, no que diz respeito à presença de
servidores daquela penitenciária e de sentenciados nesta reunião. Em
seguida, a presidência registra a presença dos Srs. Paulo Roberto
Ferreira, Corregedor da Subsecretaria de Administração Penitenciária;
José Soares, Subcorregedor da Subsecretaria de Administração
Penitenciária, e Cláudio Roberto Pessoa Dornelas, Delegado da
Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes da Polícia
Federal. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 194 e 199/2003. Passa-se à 3 Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que
solicita sejam convidados o Secretário de Defesa Social, o Chefe da
Polícia Civil, os Diretore do DETRAN e do Instituto de Identificação, o
Comandante-Geral da Policia Militar para discutirem a implantação de
um Posto de Identificação junto à 3& DP do Barreiro, a mudança da
li a Companhia da Polícia Militar e também a possível construção de
um centro de recuperação de menores neste bairro; Pastor George,
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em que solicita a realização de audiência pública em conjunto com
a Comissão de Direitos Humanos para discussão do tema "Ouvidoria
do Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais"; Alberto Bejani,
em que solicita seja convidado o Dr. André Resende Padilha, 30

Promotor da Comarca de Ubá, para prestar depoimento sobre o Dr.
Edson Pascoalini Gazzola, Delegado Regional de Ubá; Dinis Pinheiro,
em que solicita a realização de audiência pública no Município de
lbirité a fim de debater com as autoridades competentes e a
sociedade, o crescente aumento da criminalidade no referido
município e na região; Paulo Piau, em que solicita a realização de
reunião para debater a situação funcional dos servidores "ad hoc" da
Policia Civil no Estado; Sargento Rodrigues, em que solicita seja esta
reunião transformada em reunião reservada, sem a presença do
público e da imprensa, para que se possam tomar depoimentos
sigilosos; seja convidado o Promotor de Justiça da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Contagem, Dr. Carlos Alberto Silveira Isoldo
Filho, a participar de reunião desta Comissão; sejam formulados
convites às autoridades presentes nesta reunião para participarem
dos trabalhos; seja solicitado ao Sr. Agílio Monteiro, Subsecretário de
Administração Penitenciária, cópia autenticada do livro de registro
contendo os relatórios das equipes que trabalham na Penitenciária
Nelson Hungria, em especial os registros ocorridos nos últimos 60
dias, e também cópia de toda a documentação relativa à sindicância,
a cargo do Sr. José Soares, instaurada por aquela subsecretaria;
sejam convidados os servidores da Penitenciária Nelson Hungria,
Antônio Ferreira da Silva, Chefe de Disciplina; Magno Alves Dias,
Ronaldo Mendes Campelo e Wellensen Pereira Passos, Inspetores;
Leandro Henrique de Carvalho, Roberto Carlos da Silva e Adinor
Batista da Silva, Agentes Penitenciários; e os detentos recapturados,
Enio José Alves e Arley de Oliveira Assis, para prestarem depoimento;
sejam também convocados para prestarem depoimento nesta
Comissão os Srs. Jandir Pereira Passos, Carlos Roberto de Oliveira e
Salvador de Oliveira Marzano, diretores da Penitenciária Nelson
Hungria, e Rogério Correia, em que solicita sejam realizadam
audiências públicas para discutir ameaças do crime organizado aos
magistrados e Promotores do Estado e para debater as
consequências e as formas de combater a corrupção nos órgãos de
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segurança pública no Estado. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre a sindicância
instaurada para apurar os acontecimentos da madrugada do dia
23/3/2003, quando ocorreu a fuga de oito detentos da Penitenciária
Nelson Hungria, A Presidência passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Em seguida, a
Presidência transforma a reunião em reunião reservada, sem a
presença do público e da imprensa, para obter esclarecimentos em
caráter sigiloso sobre a fuga ocorrida na referida Penitenciária.
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 abril de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

29/3/2003
Às dez horas, comparecem no Palace Cassino, em Poços de

Caldas, os Deputados Gil Pereira, Adalclever Lopes, Célio Moreira,
Laudeiino Augusto e Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alberto Pinto
Coelho, Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Navarro Vieira e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gil Pereira, 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. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater em audiência pública, o Programa de
Recuperação da Malha Rodoviária da Região Sul do Estado de Minas.
Registra-se a presença dos Srs. Anderson Adauto, Ministro de Estado
de Transportes; Olavo Bilac Pinto, Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia; Paulo Tadeu Silva D'arcadia, Prefeito Municipal de Poços
de Caldas; Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MO; Ilizeu Real Júnior, Gestor do DNIT; Osmar do Carmo,
Coordenador Regional do DNIT; dos Senadores Hélio Calixto Costa e
Aélton José Freitas; dos Deputados Federais Carlos Meles, Geraldo
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Tadeu e Odair José da Cunha; dos Srs. Waldemar Antônio Lemes
Filho, Presidente da União dos Vereadores do Brasil; Carlos
Calazans, Delegado Regional do Trabalho; e Jesu Inácio de Araújo,
Diretor da CNT, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e dos
participantes do evento, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°41/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em exame
dispõe sobre a instituição do Dia Estadual do Nascituro no Estado. Foi
a matéria distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria,
e a esta Comissão, para parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, ao objetivar a instituição de data

comemorativa em homenagem à vida humana, vem ao encontro dos
princípios lapidares definidos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 10/12/48, que, no seu art. XVI, § 2°, estabelece:

"A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem
direito à proteção da sociedade e do Estado".

Com efeito, a preservação da família, como "cellula mater" da
sociedade, está ligada à proteção da vida humana, inclusive daquela
que, já concebida, ainda há de nascer.

Também a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de
20/11/59, reserva cuidados especiais à vida do nascituro, ao dispor no

rÀ"
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seu principio IV:

"A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a
crescer e criar-se com saúde; para isto, tanto à criança como à mãe,
serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive
adequados cuidados pré e pós-natais. A criança terá direito a
alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas.

Ou seja, as nações signatárias desse diploma universal entenderam
necessário estabelecer que a proteção à vida humana se estende ao
período em que a mãe ainda não deu à luz, razão , pela qual
acordaram instituir proteção específica para essa fase. E o que se
resumiu sob a expressão "cuidados pré e pós-natais".

Na mesma linha da proteção integral da vida humana, criou a
Argentina norma legal semelhante à que se quer instituir, reservando-
se, também nesse país, o dia 25 de março como o dia da criança que
está por nascer. Outros países, como a Guatemala, a Costa Rica e a
Nicarágua, instituíram diplomas semelhantes.

A proposição, por conseguinte, escora-se no mais lídimo direito
humano, já celebrado em pelo menos duas declarações universais e
em inúmeros diplomas nacionais, pelo que merece ser convertida em
lei.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°41/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Marília Campos, relatora - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 35/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
35/2003 dá nova redação ao "caput" e ao § 1° do art. 1 0 da Lei n°
13.514, de 7/4/2000, que dispõe sobre o fornecimento de certidão
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse
pessoal.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitue ionalidade e pela legalidade da matéria.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, "d", do Regimento Interno, o
projeto em teia vem a esta Comissão para receber parecer sobre o
mérito.

rÀ
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Fundamentação

O projeto de lei em análise altera a Lei n° 13.514, de 2000. A
redação proposta para o "caput" do art. 10 inclui como obrigação do
Estado o fornecimento de certidão para a defesa de direitos e o
esclarecimento de situações de interesse pessoal. Para o § 1° do
mesmo dispositivo, o projeto propõe redação estabelecendo que nas
informações e nas certidões fornecidas devem constar o nome
completo da pessoa física a que se referir, sem abreviaturas, seu
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CIC - MF - e sua filiação.

A inclusão da certidão entre os documentos a serem fornecidos pelo
poder público ao cidadão aprimora a norma existente, uma vez que o
direito de obtenção de certidão em repartições públicas para a defesa
de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal,
independentemente de pagamento de taxa, já é assegurado pelo art.
50, XXXIV, "b", da Constituição da República. Essa explicitação é
meritória porque amplia o conhecimento pelo cidadão de seus direitos
fundamentais, facilitando seu exercício.

A identificação completa do destinatário da informação ou da
certidão é igualmente importante porque irá facilitar e esclarecer
ações cotidianas, possibilitando a defesa de direito próprio. E preciso
ressaltar que o nome, embora seja um atributo da personalidade
individual de cada pessoa, não tem sua exclusividade garantida. A
possibilidade de encontrarmos várias pessoas com mesmo nome, os
denominados homônimos, torna importante a inclusão do número do
CPF e da filiação ao nome sem abreviatura do requerente, uma vez
que essa é uma medida que poderá evitar transtornos.

Ademais, prestando informações de forma completa e correta, o
Estado estará agindo com eficiência, buscando alcançar resultados de
interesse público. O princípio da eficiência está relacionado no "caput"
do art. 37 da Constituição da República como um dos parâmetros a
ser considerado pela administráção pública no exercício de suas
funções. De acordo com esse princípio, o agente público deve buscar
o bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre
voltado para a qualidade, primando pela adoção de critérios legais e
morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos
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públicos. Aliás, a idéia de defesa do bem comum enquanto
finalidade básica da atuação da administração pública decorre da
própria razão de existência do Estado.

Assim, consideramos que o projeto em tela é conveniente e
oportuno, porque visa ao aperfeiçoamento da ação do Estado e ao
bem comum de seus cidadãos.

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

35/2003.
Sala das Comissões, 1° de abril de 2003.
Domigos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Jô

Moraes - Leonardo Quintão - Carlos Pimenta.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°64/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Leonardo Moreira, institui
infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposta, que vem, agora, a esta
Comissão, nos termos do disposto no art. 102, IV, "a", do Regimento
Interno, para receber parecer quanto ao seu mérito.

Fundamentação
A proposta de iniciativa parlamentar objetiva estabelecer

mecanismos para proteção ao consumidor, adotando medidas
eficazes para coibir o protesto de títulos sacados indevidamente pelos
fornecedores.

Nos termos da proposição, o fornecedor que levar a protesto
qualquer título sacado de forma indevida, validamente sacado e que
se tenha tornado indevido por inexecução contratual ou validamente
sacado, mas referente a débito já pago passará a ser penalizado, nos
termos da Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor.

E importante enfatizar que o protesto indevido de qualquer título
configura grave prejuízo aos direitos e interesses do consumidor, haja
vista o fato de que o nome da pessoa, automaticamente, passa a
fazer parte dos mais diversos cadastros de restrição ao crédito
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existentes no País.

Muitos consumidores lesados por procedimentos arbitrários por
parte do fornecedor, entre os quais se inserem aqueles de que cogita
o projeto em tela, optam pela adoção de medidas judiciais com o
objetivo de se verem ressarcidos dos danos de natureza moral
oriundos da conduta indevida do agente.

Esta, contudo, não é uma prática costumeira do cidadão brasileiro, o
que acaba por beneficiar comerciantes inescrupulosos que preferem
correr o risco do negócio, emitindo títulos sem a menor cautela e
descontando-os nas instituições financeiras, como meio para angariar
recursos de forma indevida.

A aprovação do projeto em tela, por certo, terá grande repercussão
no mercado de consumo, coibindo as práticas dessa natureza, pois
permitirá aos órgãos de proteção e defesa do consumidor a
penalização do infrator tão logo este leve a protesto os referidos
títulos.

Por último, vale enfatizar a consonância da proposta com os
princípios norteadores da política nacional de relações de consumo,
constantes no art. 4° do Código do Consumidor, que preconiza a ação
governamental a fim de proteger efetivamente o consumidor, bem
como coibir e reprimir eficientemente todos os abusos praticados no
mercado de consumo.

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

64/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Dimas

Fabiano - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°71/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Maria José Haueisen,
pretende proibir a inscrição dos nomes dos devedores de tarifas
públicas em cadastros de consumidores inadimplentes.

Publicado em 22/2/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
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n° 1.

Para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer de mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo vedar a inclusão, nos

bancos de dados de restrição ao crédito, dos nomes dos
consumidores dos serviços públicos que se tornarem inadimplentes.

Ressalte-se que, muitas vezes, o usuário desses serviços deixa de
pagar a conta por absoluta falta de dinheiro, em razão, não raro, do
atraso do pagamento de seus salários. No serviço público estadual,
nos últimos quatro anos, esse procedimento foi a regra.

A inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito
representa, sobretudo, uma dupla penalidade. A concessionária, em
regra, suspende imediatamente o fornecimento do serviço; ao mesmo
tempo, o consumidor sofre restrição ao crédito, o que inviabiliza até
mesmo a formulação de pedido de empréstimo na rede bancária para
a obtenção de recursos necessários ao controle de seu orçamento.

Verifica-se, pois, que a proposta busca proteger o consumidor em
face da situação problemática em que se encontra a economia
nacional. E o caso dos servidores públicos, que são duplamente
penalizados, pois recebem seus salários atrasados e, assim, não
podem pagar em dia por um serviço essencial, cuja prestação é
interrompida.

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

71/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio, relator - Vanessa Lucas -

Dimas Fabiano - Maria Tereza Lara.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°38/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em exame
requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas
informações diversas ao Secretário de Estado de Planejamento e
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Gestão, a respeito do detalhamento das despesas e dos projetos
concernentes ao programa de modernização administrativa, em face
da confirmação da existência de US$36.000.000,00 (Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID) para o Estado, conforme
noticiado no "Minas Gerais", em 11/1/2003.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Carta mineira confere ao parlamento, além do controle e da

fiscalização dos atos do Poder Executivo, exercidos juntamente com o
Tribunal de Contas, a prerrogativa de, mediante o § 2 0 do art. 54,
encaminhar pedido escrito de informação a Secretário de Estado
sobre fatos ou atos que envolvam a administração pública, e a recusa
ou o não-atendimento ou a prestação de informação falsa constituem
crime de responsabilidade.

Em relação ao assunto tratado no requerimento, conforme notícia
publicada no jornal "Minas Gerais", o Presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID - teria confirmado a
existência de US$35.000.000,00, a serem distribuídos aos Estados
brasileiros, para aplicação em projetos que visem ao desenvolvimento
em diversas regiões.

Em nosso Estado, segundo Enrique Iglesias os investimentos seriam
alocados, prioritariamente, para as áreas de turismo, estradas e
modernização administrativa, mas não havia definição quanto ao
montante de recursos que o Banco poderia destinar, enquanto não se
ouvisse o Governador do Estado.

Posteriormente, em meados de fevereiro, foi noticiado que projetos
seriam executados com recursos do BID, como a pavimentação de
estradas em 220 municípios mineiros; aplicação de recursos no
fomento a pequenas e médias empresas no setor privado, tendo como
gestor o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -; a
recuperação de monumentos históricos; o financiamento de ações em
área de combate à fome; a inclusão de cidades históricas do Norte e
do Nordeste de Minas no PRODETUR, visando a incrementar o
turismo nessas áreas; e ações com o objetivo de modernizar a gestão
pública em Minas Gerais, entre outras.

Acreditamos que o envio de questionamento à Secretaria de
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Planejamento e Gestão acerca do assunto é pertinente e se
enquadra no papel de fiscalização garantido constitucionalmente a
este Poder.

Entretanto, objetivando emprestar maior clareza ao pedido de
informação, optamos por apresentar-lhe substitutivo.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

38/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.
233, XII, do Regimento Interno, encaminhe ofício ao Secretário de
Planejamento e Gestão, por intermédio do qual sejam solicitadas
informações acerca das ações de modernização no Estado, a serem
priorizadas pelo atual Governo, com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, a saber:

1 - o valor dos recursos, em termos monetários e percentuais, a
serem aplicados no setor público, bem como em parcerias com o setor
privado;

2 - dentro da estrutura proposta para modernização em nosso
Estado, quais Secretarias e órgãos, tanto públicos como privados,
serão agraciados, e o montante de verbas destinadas a eles;

3 - caso haja destinação de verbas ao PRODETUR, para a inclusão
do Norte e do Nordeste de Minas Gerais no setor de turismo, quem
serão os beneficiários diretos e indiretos, quais os critérios para
escolha destes, tanto no setor privado como no público;

4 - os valores destinados à Secretaria de Estado do Turismo e em
quais projetos serão aplicados, incluída a previsão de despesas com
pessoal que possam acarretar;

5 - a discriminação detalhada dos valores a serem destinados à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e direcionados
a projetos relacionados com a pavimentação de estradas, incluindo
despesas com pessoal;

6 - qual o valor a ser investido no MICROMINAS, programa da
FIEMG em fase de aprovação pelo Banco Central, destinado às
microempresas, e quais destas serão contempladas;
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7 - o valor destinado à recuperação de monumentos históricos,

bem como o valor a ser gasto com pessoal;
8 - o montante a ser destinado às ações de combate à violência em

nosso Estado, bem como as áreas a serem priorizadas.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°41/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, a proposição em tela
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado solicitando-lhe enviar a esta Casa o
diagnóstico das estruturas organizacional, patrimonial, financeira e de
pessoal do Poder Executivo que fundamentou a elaboração das Leis
Delegadas n os 52 a 108, publicadas em 30/1/2003, especificando-se,
por órgão ou entidade, quais cargos foram extintos, os que se
encontravam ocupados e quantos tiveram a natureza de seu
provimento transformada.

Publicada em 27/2/2003, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por meio da Resolução n° 5.210, de 12/12/2002. a Assembléia

Legislativa delegou atribuições ao Chefe do Poder Executivo para
promover uma ampla reforma nas administrações direta e indireta do
Estado dentro dos limites materiais e formais por ela estabelecidos.

As leis delegadas a que se refere o requerimento sob comento,
editadas no final de janeiro último, tratam da reestruturação dos
órgãos da administração direta e das entidades da administração
indireta do Estado, reforma que redesenhou profundamente suas
organizações, com o objetivo de se manter uma estrutura voltada para
um gerenciamento dinâmico e moderno. Foram também reduzidos os
cargos comissionados e realizadas alterações com vistas a uma
gestão eficaz dos órgãos da administração pública, bem como a um
controle eficiente das ações e dos gastos efetuados por cada agente
público.

Acreditamos que tal reestruturação foi fundamentada em um amplo
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equacionamento das finanças públicas e em uma tentativa de se
adequar a máquina estatal à nova realidade econômica e social.

Provavelmente tal reforma causará grande impacto no erário, por
conseguinte viabilizará novos recursos para a implementação de
políticas públicas e para os investimentos necessários ao crescimento
do Estado.

Dessa forma, entendemos que a solicitação do nobre Deputado
Roberto Carvalho é pertinente, a fim de que este Poder possa se
inteirar das reais motivações que originaram tal reforma e de suas
conseqüências e, assim, fazer valer seu papel constitucional.

Entretanto, entendemos ser necessária a apresentação de emenda
ao corpo do requerimento, por não haver previsão constitucional para
se inquirir diretamente o Governador do Estado. Em vista disso, e
atendo-nos ao princípio da especialidade, achamos mais conveniente
encaminhar a solicitação ao Secretário de Planejamento e Gestão,
autoridade à frente dos trabalhos que deram origem à reforma.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

41/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

No requerimento em epígrafe, onde se lê: "Sr. Governador do
Estado" leia-se: "Secretário de Estado de Planejamento e Gestão".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 100/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adaiclever Lopes, a proposição em análise
requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado oficio ao
Chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, indagando a causa
do não-cumprimento do disposto no art. 110 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda à
Constituição n°52, de 28/12/2001.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O requerimento em apreço contém matéria cuja iniciativa

encontra amparo no art. 54, § 2 0, da Constituição do Estado, segundo
o qual "a Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, e um dos
instrumentos de que se vale para desincumbir-se dessa competência
é o encaminhamento de pedido escrito de informação.

Com relação ao assunto tratado na proposição, trata-se da emenda
à Constituição aprovada em dezembro de 2001 por este parlamento,
acrescentando o art. 110 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que extingue, na estrutura da Policia Civil, o cargo de
Carcereiro, com suas respectivas classes, passando seus ocupantes
a ocupar o cargo de Detetive, mantidas as vagas existentes no quadro
de Detetives. O artigo acrescentado ao ADCT dispõe também sobre
as modificações necessárias na estrutura da carreira desses
servidores para se efetivarem tais modificações. Entretanto, até o
presente momento, não foi baixado o ato de integração, ou seja, nada
foi realizado com o objetivo de se acatar o dispositivo constitucional.
Em vista disso, consideramos o pedido de informação relevante para
que este parlamento possa se inteirar dos fatos e das razões que,
certamente, serão apresentadas pelo Executivo.

Sendo meritório o requerimento, apresentamos-lhe emenda apenas
para direcioná-lo corretamente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

100/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

"Substitua-se a expressão "Chefe de Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais" pela expressão "Secretário de Estado de Defesa
Social".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°119/2003

rs
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Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em análise

postula a inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, do artigo
intitulado "Ações de um Bom Prefeito", assinado por Hindemburgo
Pereira Diniz e publicado no "Estado de Minas" de 16/2/2003.

O requerimento foi publicado em 13/3/2003 e vem agora à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento
Interno,

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve exprimir manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

A matéria em questão é urna referência e um reconhecimento da
seriedade do trabalho realizado pelo Prefeito em exercício de Belo
Horizonte, Fernando Pimentel, e por seus antecessores, Patrus
Ananias e Célio de Castro, os quais, segundo o articulista, são
"homens públicos sérios, cujo rigor ético e vocação cívica merecem o
respeito da sociedade".

Esclarece o autor da proposição que a atuação de Fernando
Pimentel, na seqüência da administração do Prefeito Célio de Castro,
é muito elogiada e conclui que mudanças significativas foram
concretizadas, sobretudo em beneficio da parcela menos favorecida,
que teve melhorias em suas condições de vida.

Apesar da importância do assunto, temos o entendimento, "data
venia", de que a inserção do artigo nos registros oficiais desta Casa
não é apropriada, porquanto ele trata, especificamente, da
administração do Município de Belo Horizonte. Além do mais, retrata
uma opinião do autor e, dessa forma, não exprime manifestação
política ou cultural que represente as tradições de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°
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119/2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1° de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 144/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, a proposição em tela requer
sejam solicitadas ao Poder Executivo as seguintes informações sobre
a viagem do Governador do Estado aos Estados Unidos da América:
dados financeiros e projetos do Estado apresentados aos investidores
internacionais; relatório pormenorizado da viagem, com seus custos e
fontes pagadoras; composição da comitiva mineira, com a
enumeração dos agentes técnicos e políticos; e os resultados obtidos
com a missão.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa

deste Poder, por força do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição
do Estado, que lhe confere a prerrogativa de fiscalizar as ações do
Poder Executivo.

A finalidade desse controle é assegurar o bom funcionamento do
mecanismo de pesos e contrapesos idealizado por Montesquieu, cuja
teoria visava à desconcentração do poder político contra o arbítrio do
governante, que tende ao autoritarismo quando arroga para si atos
incumbidos aos demais agentes políticos.

As informações que o parlamentar requer constituem importante
subsídio à sua atuação fiscalizadora - um poder-dever que cabe à
Casa exercer sem renúncia ou omissão -, para que o Executivo atue
em consonância com os princípios que lhes são impostos pelo regime
jurídico-administrativo que regula a atividade estatal.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao requerimento para
encaminhá-lo ao Secretário de Estado específico, uma vez que a
previsão constitucional do pedido de informações autoriza encaminhá-
lo apenas a outras autoridades que não o Governador do Estado.
Também ponderamos que essas são especializadas nos assuntos dos
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órgãos que dirigem, sendo as verdadeiras mediadoras entre o
Legislativo e o Executivo no tocante à questão ora examinada.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

144/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Onde se lê: "Poder Executivo", leia-se: "Secretário de Estado de
Governo".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, l°de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 155/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Chico Simões requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa, por via da proposição ora examinada, seja encaminhado
oficio ao Secretário de Estado da Saúde e Gestor do Sistema único
de Saúde - SUS-MG - para que esclareça a esta Casa os motivos que
têm levado o órgão de que é titular a atrasar os pagamentos do SUS
aos hospitais credenciados.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço encontra respaldo no § 2° do art. 54 da

Constituição Estadual, que assim determina:
"Art. 54 -	............................
§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

Conforme justifica o autor do requerimento em exame,
freqüentemente está havendo atraso de pagamentos referentes aos
serviços prestados por intermédio do SUS, e, mesmo assim, a
Secretaria da Saúde não atende às solicitações dos hospitais. Isso
tem levado à restrição do atendimento ao público, porque gera déficit
para as diversas unidades credenciadas. Aliás, é do conhecimento
público que as tabelas do SUS estão defasadas em relação aos
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preços praticados no mercado. Nesse contexto adverso, o atraso
dos pagamentos pode agravar a situação da saúde no Estado.

Diante de tais considerações, entendemos que as questões argüidas
no requerimento são oportunas, pois objetivam elucidar as dúvidas
deste parlamento sobre a matéria, principalmente no que diz respeito
à dimensão quantitativa do atendimento oferecido aos pacientes que
não se podem valer de serviços médico-hospitalares particulares.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

155/2003 nos termos apresentados.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1 0/4/2003, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento do Sr. Marcos
Furman, ocorrido em 28/3/2003, em Seio Horizonte. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Gil Pereira, notificando o falecimento do Sr. Cícero
Drumond, ocorrido em 31/3/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Bonifácio Mourão, notificando o falecimento do Sr.
José Amaro dos Santos, ocorrido em 26/3/2003, em Açucena. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Ana Maria, notificando o falecimento da Sra. Ana Reis
do Valie, ocorrido em 23/3/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/4/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à
Constituição n os 39 e 40/2003 - Projetos de Lei Complementar n o

s 14
a 18/2003 - Projetos de Lei n os 438 a 534/2003 - Projeto de Resolução
n° 535/2003 - Requerimentos n°5 368 a 374/2003 - Requerimentos da
Comissão de Assuntos Municipais (2) - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Educação, de Transporte, do Trabalho, de
Segurança Pública, de Política Agropecuária, de Assuntos Municipais
e de Administração Pública e dos Deputados Luiz Fernando Faria,
Elmiro Nascimento e Weliton Prado - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Maria José Haueisen e dos Deputados Ivair Nogueira e
Leonardo Quintão - 2 Pane (Ordem do Dia): ta Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - 2a
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Rogério Correia; inexistência de quórum para votação;
prejudicialidade do requerimento - Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei Complementar n° 72; emissão do parecer
pelo relator - Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Durval Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
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Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO
Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

comunicando estar de acordo com a denominação de Desembargador
Carlos Horta Pereira para o fórum da Comarca de Barroso.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N o 39/2003
Altera o art. 84, "caput" e § 2 0, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 art. 84, "caput" e § 2 0, do Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados
monumentos naturais os picos do Itabirito ou do Itabira, do Ibituruna e
do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca, do Cabral,
da Canastra e de São Domingos, esta no planalto de Poços de
Caldas.

§ 1°- .........................................
§ 20 - O disposto neste artigo se aplica à bacia hidrográfica do rio

Jequitinhonha, ao trecho mineiro da bacia do rio São Francisco e aos
complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro de Araxá e de Poços
de Caldas.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Antônio Júlio - Leonardo Moreira - Pastor George - Vanessa Lucas -

Ivair Nogueira - Gustavo Valadares - Doutor Ronaldo - Dinis Pinheiro -
Zé Maia - Dimas Fabiano - Mauro Lobo - Antônio Genaro - Rêmolo
Aloise - Dilzon Meio - Leonídio Bouças - Roberto Ramos - Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Viana - Paulo Cesar - Gil Pereira - José
Henrique - Chico Rafael - Sebastião Helvécio - Arlen Santiago - Olinto
Godinho - Adalclever Lopes - Irani Barbosa - Antônio Andrade -
Leonardo Quintão.

Justificação: Propomos, por meio desta emenda à Constituição, o
tombamento para o fim de conservação e a declaração como
monumentos naturais da serra da Canastra e da bacia hidrográfica do
rio São Francisco. A região da serra da Canastra, localizada no
Sudoeste de Minas Gerais, possui paisagens das mais deslumbrantes
não só do nosso Estado como de todo o Brasil. E uma área
privilegiada para a vivência ambiental e para o turismo ecológico. Nela
encontra-se um dos maiores parques ecológicos do País, o Parque
Nacional da Serra da Canastra, criado em 1972 para proteger as
nascentes dos rios São Francisco e Araguari. Vale ressaltar que nele
encontra-se uma das mais belas cachoeiras, a de Casca d'Anta, de
quase 200m, que é a primeira grande queda do "Velho Chico".

A região é berço de muitos outros rios que ajudam a formar as
bacias hidrográficas do São Francisco e do Paraná. Encontramos na



313
serra da Canastra uma grande diversidade de flora e fauna, sendo
ela até mesmo hábitat do tamanduá-bandeira, animal símbolo do País.

O descobrimento do rio São Francisco é atribuído ao genovês
Américo Vespúcio, que navegou em sua foz em 4/10/1501, dia
dedicado a São Francisco. Os indígenas chamavam o rio de "Opara",
que significa "rio-mar". O São Francisco é o maior rio genuinamente
brasileiro, sendo conhecido como o Rio da Integração Nacional. As
bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Jequitinhonha e Araguari,
somadas à serra da Canastra, compõem complexo aqüífero que
precisa da proteção constitucional dos mineiros.

Consideramos, assim, justa e necessária a preservação desses
patrimônios brasileiros e, para tanto, apresentamos esta proposta de
emenda à Constituição. Trata-se de bens já historicamente
reconhecidos que merecem ser tombados e declarados como
monumentos naturais. Desde já, conto com a colaboração dos
colegas parlamentares para a aprovação desta proposição.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°40/2003
Dá nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137,

142 e 143 da Constituição do Estado, acrescenta dispositivos a seu
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar e da Policia Ambiental Militar, que serão
regidos por estatuto próprio, estabelecido em lei complementar.".

Art. 2 0 - O inciso VII do art. 61 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 61 - ...................................................
VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar;".
Art. 30 - A alínea 'a" do inciso III do ai. 66 da Constituição do Estado

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ai. 66- ....................................................
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III -
a) a fixação e a modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar;".
Art. 4° - O inciso XXV do art. 90 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 90 -	....................................
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Policia Ambiental Militar, promover seus oficiais
e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;".

Art. 50 - A alínea "b" do inciso 1 do art. 106 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106 -	.........................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93,
os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Polícia Militar, o do Corpo de Bombeiros Militar e o da Polícia
Ambiental Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos
de responsabilidade;".

Art. 60 - O "caput" do art. 110 e o art. 111 da Constituição do Estado
passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juizes oficiais
da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, da Policia Ambiental Militar, e de juizes civis, em número
ímpar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, excedendo
o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma unidade.

§ 1°- ...........................................................
Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial

militar, o bombeiro militar e o militar ambiental em crime militar
definido em lei e ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do
posto e da patente de oficial e da graduação de praça.".

Art. 70 - O art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do
seguinte inciso IV:

"Art. 136- ....................................................
IV - Polícia Ambiental Militar.".
Art. 80 - O art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
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seguinte redação:

"Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros
Militar e a Polícia Ambiental Militar se subordinam ao Governador do
Estado.".

Art. 9 0 - O "caput" e os § 1° e 20 do art. 142 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a redação que se segue, ficando o
artigo acrescido do seguinte inciso III e passando o inciso III a inciso
IV, com a redação a seguir:

"Art. 142 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia
Ambiental Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes,
organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e
comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto,
competindo:

III - à Polícia Ambiental Militar a polícia de florestas, de mananciais,
de sítios de interesse paisagístico, arqueológico, espeleológico e
ambiental, a polícia ostensiva do meio rural, compreendendo a
proteção da família rural, do seu patrimônio e dos bens produzidos ou
armazenados na unidade de produção, além da garantia do exercício
do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente
da área de proteção ambiental;

IV - à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia
Ambiental Militar a função de polícia judiciária militar, nos termos da lei
federal.

§ 1° - A Policia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia
Ambiental Militar são forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 20 - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o
comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da
Polícia Ambiental Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que
tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo
privativo do último posto da corporação.".

Art. lo - O "caput" do art. 143 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental Militar.".
Art. 11 - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias os seguintes artigos:
"Art. .... - Os oficiais e as praças lotados em unidades do Batalhão
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de Polícia Florestal da PMMG na data da publicação da emenda
que instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar a
opção irretratável de permanência na Policia Militar.

Art. .... - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção
irretratável pela integração nos quadros da Polícia Ambientar Militar o
militar lotado em unidade da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar na data de publicação da emenda que instituiu este artigo.

Art. .... - Até que lei complementar disponha sobre a organização
básica, o estatuto dos servidores e o regulamento da Polícia
Ambiental Militar aplica-se a essa instituição militar a legislação
vigente para a Policia Militar, naquilo que tiver aplicação comum às
instituições militares estaduais.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 2003, a ordenação de
despesas da Polícia Ambiental Militar será realizada pela Polícia
Militar, até que se processe a individualização dos respectivos
orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2004.

Art. .... - A efetivação do desmembramento patrimonial, financeiro e
orçamentário da Polícia Ambiental Militar e da Policia Militar se dará
na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo período de
transição.

Parágrafo único - Lei, cujo projeto será remetido pelo Governador do
Estado à Assembléia Legislativa, no prazo de 120 dias a contar da
promulgação desta emenda, disporá sobre a estrutura administrativa
da Polícia Ambiental Militar.'.

Art. 12 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de março de 2003.
José Milton - Leonardo Moreira - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Ermano Batista - Dimas Fabiano - Mauro Lobo - Djalma Diniz - Jayro
Lessa - Sidinho do Ferrotaco - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Gil
Pereira - Carlos Pimenta - Maria Tereza Lara - Chico Simões - José
Henrique - Durval Angelo - Leonídio Bouças - Manha Campos - Doutor
Viana - Dalmo Ribeiro Silva - João Bittar - Alberto Bejani - Miguel
Martini - Biel Rocha - Weliton Prado.

Justificação: A Polícia Florestal de Minas Gerais desempenha ações
de grande relevância para o Estado, primando pela garantia da
preservação ambiental e proteção à biodiversidade, com o objetivo de
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manter o equilíbrio e níveis significativos de qualidade de vida para
a população.

Na iminência de uma possível reestruturação da Policia Florestal,
urge buscar alternativas para que seja mantido o quadro de policiais
florestais no Estado, uma vez que estes já exercem há anos essa
função específica e vêm recebendo treinamento de aprimoramento de
suas atividades.

Assim, a criação da Policia Ambiental Militar significaria incorporar o
atual efetivo da Polícia Florestal à Constituição do Estado, por meio da
proposta de emenda sugerida.

A Polícia Ambiental Militar seria uma corporação com estrutura
própria, regida por estatuto próprio, direcionada única e
exclusivamente para as questões ambientais. Mantendo os policiais
florestais na Polícia Ambiental Militar, o Estado certamente não teria o
ônus que a estrutura sugerida pelo Instituto Estadual de Florestas -
IEF - pudesse acarretar, com novas contratações por meio de
concurso público. Além disso, novos policiais precisariam de vários
cursos de aperfeiçoamento, o que significaria mais gastos para o
Estado.

A Policia Florestal tem demonstrado competência na realização de
suas atividades, mesmo sem receber investimentos. E exatamente por
isso que os policiais estão se submetendo a cursos de reciclagem.

E preciso preservar o trabalho dos policiais florestais com a criação
da Polícia Ambiental Militar. Esses homens, especializados na área de
delitos ambientais, são qualificados para suas funções.

Eles estão capacitados para reprimir e fiscalizar ostensivamente tais
delitos e precisam de programas que lhes permitam entender a
problemática ecológica, bem como o contexto social em que estão
inseridos, de maneira a que saibam não somente fazer, mas, acima
de tudo, porque estão fazendo.

Pelo exposto, contamos com os nobres pares para a aprovação
desta proposta de emenda à Constituição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°14/2003
(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 10/99)

Institui as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, dispõe
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sobre a sua organização e funções e dá outras providências.

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

Da Instituição e da Composição
Art. 1° - Ficam instituídas as Aglomerações Urbanas Integradas e

Planejadas, constituídas por agrupamento de municípios, na forma
prevista no § 3° do art. 25 da Constituição Federal e nos arts. 42 e 48
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas terão
como objetivo a gestão de interesses comuns, tendo em vista
equilibrar o desenvolvimento dos núcleos populacionais abrangidos,
mediante a adoção de instrumentos específicos de integração.

Parágrafo único - A execução de funções públicas de interesse
comum ocorrerá a partir da política de desconcentração planejada de
desenvolvimento econômico e partilha de benefícios e recursos
comunitários compensatórios dos efeitos da polarização.

Art. 30 - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas serão
aquelas formadas por até cinco municípios que apresentem núcleos
populacionais limítrofes.

Art. 40 - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas serão
aquelas instituídas a partir de uma das seguintes cidades-pólos de
desenvolvimento:

- Araguari;
II - Araxá;
III - Barbacena;
IV - Caratinga;
V - Conselheiro Lafaiete;
VI - Curvelo;
VII - Divinópolis;
VIII - Governador Valadares;
IX - Ipatinga;
X - Itajubá;
Xl - ltuiutaba;
XII - Juiz de Fora;
XIII - Lavras;
XIV - Montes Claros;
XV - Muriaé;
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XVI - Ouro Preto;
XVII - Passos;
XVIII - Patos de Minas;
XIX - Poços de Caldas;
XX - Pouso Alegre;
XXI - Sete Lagoas;
XXII - São João dei-Rei;
XXIII - Teófilo Otôni;
XXIV - Uberaba;
XXV - Uberlândia;
XXVI - Ubá;
XXVII - Unaí;
XXVIII - Varginha.
Parágrafo único - Os municípios limítrofes do mesmo complexo

geoeconômico e social que desejarem participar das Aglomerações
Urbanas Integradas e Planejadas poderão aderir ao pólo de
desenvolvimento que melhor possibilitar o planejamento, a
organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 50 - Caberá aos Prefeitos Municipais das cidades-pólos de
desenvolvimento os procedimentos iniciais para a instituição e
implantação das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas.

Art. 6° - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas
somente serão instaladas após a adesão do número mínimo de
municípios estabelecidos no art. 48 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, com o atingimento de no mínimo 300 mil habitantes.

Art. 70 - As Secretarias de Estado de Assuntos Municipais e do
Planejamento e Coordenação Geral darão todo o suporte necessário
para o processo previsto nos arts. 5 0 e 60 .

Capítulo II
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 80 - Consideram-se funções públicas de interesse comum as
atividades, os serviços e os instrumentos que repercutam além do
âmbito municipal e provoquem impacto sobre a região, notadamente:

- no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e às médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
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d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Aglomeração Urbana Regional;
II - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou

através de integração tísica e tarifária, compreendam os
deslocamentos dos usuários entre os municípios da região;

III - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) o fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambientai;
c) a conservação, manutenção e preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) a criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
IV - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas

para a garantia de sua preservação e de seu uso, em vista das
necessidades regionais;

V - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município;

VI - na definição de diretrizes de política de saúde, baseadas na
prevenção, no aparelhamento da rede básica e na integração das
redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicação, os serviços que, diretamente
ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
região e o subsidio ao planejamento das funções públicas de
interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
regional com a participação de municípios e órgãos setoriais
interessados.

-
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Capitulo III

Da gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas
Art. 90 - A gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e

Planejadas compete:
- à Assembléia Regional;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas
às funções públicas de interesse comum da região, no nível do
planejamento estratégico, operacional e de execução; e

III - ao Conselho de Desenvolvimento Regional.
Art. 10 - A Assembléia Regional, órgão colegiado, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades sob
seu poder;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Regional, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico, bem como a relação de programas e projetos a serem
executados, com as modificações que se fizerem necessárias à sua
correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
região, com as respectivas prioridades setoriais e espaciais,
explicitadas no Plano Diretor Regional e em seus programas e
projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Regional;

VI - aprovar seu próprio orçamento anual;
VII - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum da região;
VIII - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
IX - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do

Plano Diretor Regional e de seus respectivos programas e projetos;
X - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
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rumos do desenvolvimento da região;

XI - aprovar o seu regimento interno.
Art. 11 - A Assembléia Regional poderá instituir o Fundo de

Desenvolvimento Regional, com direção e administração próprias-
Art. 12 - Instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional, caberá à

Assembléia Regional:
- aprovar o orçamento anual;

II - aprovar os planos plurianuais de investimento;
III - aprovar os balancetes mensais de desembolso;
IV - aprovar os relatórios semestrais de desempenho financeiro.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral poderá baixar instruções normativas para
padronizar e racionalizar a gestão dos recursos do Fundo de que trata
este artigo.

Art. 13 - A Assembléia Regional terá a seguinte composição:
- os Prefeitos dos municípios que compõem a Aglomeração Urbana

Integrada e Planejada;
II - os Vereadores das Câmaras dos respectivos municípios

indicados no inciso anterior, na proporção de um Vereador para cada
5 mil habitantes ou fração, respeitado o limite máximo de três
Vereadores por município;

III - dois Deputados Estaduais com vinculação regional
representantes da Assembléia Legislativa do Estado, indicados pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - um representante do Poder Executivo Estadual, designado pelo
Governador do Estado.

Art. 14 - Ao Conselho de Desenvolvimento Regional, órgão
consultivo, compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para a apreciação da Assembléia
Regional;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da região;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Regional;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
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busca de soluções dos problemas da região.

Art. 15 - O Conselho de Desenvolvimento Regional terá a seguinte
composição:

- representantes de entidades comunitárias;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes de entidades associativas, de trabalhadores e

patronais;
IV - representantes das unidades de ensino superior,

preferencialmente das universidades da região;
V - representantes de entidades de pesquisa da região;
VI - representantes de organizações não governamentais; e
VII - representantes de entidades ou organismos que tenham

atuação de destaque na região e que possam contribuir com trabalhos
e subsídios à ação do Conselho.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais poderá
baixar instruções normativas para estabelecer parâmetros básicos
para a implantação do regimento interno da Assembléia Regional e os
critérios da escolha dos membros do Conselho de Desenvolvimento
Regional.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 17 - Aplicam-se no que couber às Aglomerações Urbanas
Integradas e Planejadas as regras contidas no Capitulo 1 -
Disposições Gerais, arts. l°a 6 0 da Lei Complementar n°26, de 14 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum
a cargo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 18- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A proposição tem fundamento no § 3 0 do art. 25 da

Constituição Federal e nos arts. 42 e 48 da Constituição Estadual. Em
tais dispositivos constitucionais, o legislador estabelece três formas de
mútua colaboração entre os municípios: 1° - regiões metropolitanas,
para atender às complexidades das metrópoles e dos municípios
limítrofes; 2 0 - aglomeração urbana, para viabilizar a conjunção de
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esforços de determinadas populações e regiões que apresentem
afinidades geoeconômicas e sociais; e 3 0 - microrregiões, para
promover o associativismo municipal para a execução de serviços
administrativos comuns.

Este projeto de lei complementar busca instituir a modalidade de
aglomeração urbana, acrescendo-a com as denominações de
integradas e planejadas. A sistemática utilizada aproveita duas
experiências: uma, de fato, e outra, de direito.

A salutar experiência da instituição da Região Metropolitana de Selo
Horizonte, com seus positivos reflexos em toda a área abrangida por
ela, é fator que incentiva a ação pela busca de integração dos
municípios com características semelhantes e problemáticas comuns.

Outro fato importante que este projeto de lei complementar busca
resgatar é a existência, no interior de nosso Estado, das cidades que
funcionam como pólo geoeconômico e social. As cidades-pólos são
uma imposição da realidade, com aquelas cidades mais bem
estruturadas e aparelhadas servindo de amparo e apoio às outras
menos preparadas para a prestação e a execução de serviços e
políticas públicas.

Ao instituir as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, esta
proposição visa a institucionalizar algo que já existe de fato.
Institucionalizando tal relacionamento, buscar-se-á maior
racionalização, eficácia, planejamento integrado, associativismo legal
e maior entrosamento com os diversos setores e órgãos do Estado e
da União.

As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas constituem uma
fórmula que busca favorecer o planejamento e o diagnóstico da
problemática sócio-econômico-cultural conjunta, para o
estabelecimento, no Estado, de políticas públicas eficazes e melhor
aproveitamento dos escassos recursos dos poderes públicos, em nível
regional.

Estas, as razões que nos levam a solicitar o pleno apoio da Casa à
proposição.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/2003
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(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 33/2000)

Determina a contagem do tempo dos militares excluídos da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do movimento
reivindicatório de junho de 1997, nos termos que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As praças do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,

excluídas da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em virtude do
movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997, optantes nos
termos do art. 12 da Emenda à Constituição n° 39, de 2 de junho de
1999, constantes na relação do Decreto n° 40.400, de 4 de junho de
1999, têm asseguradas para todos os efeitos, inclusive aposentadoria,
disponibilidade e percepção de gratificações e vantagens decorrentes
da graduação, a contagem do tempo compreendido entre a data de
sua exclusão da Polícia Militar e a data de sua reinclusão no Corpo de
Bombeiros Militar.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: Em junho de 1997 houve o histórico movimento

reivindicatório das praças da PMMG, com o objetivo de devolver aos
militares estaduais condições adequadas de trabalho e o direito à
cidadania. Em vista da insensibilidade e da intransigência de um
governo que não soube se colocar à altura do momento histórico
vivido, houve, tão logo findaram as manifestações, repressão intensa
sobre os participantes do evento, mormente seus líderes, culminando
com a exclusão de mais de 180 militares e a punição a diversos
outros. Em 1999, já sob o Governo Itamar Franco, esta Assembléia
aprovou emenda à Constituição que determinou a reintegração
dessas praças no serviço público, no quadro do Corpo de Bombeiros,
tornado autônomo pela mesma norma, assegurou direitos aos
beneficiários da medida e impediu que os atos decorrentes da injusta
repressão exercida em decorrência do movimento produzissem
quaisquer efeitos (arts. 12 e 13).

Dentre os direitos a serem restituídos a esses servidores, um dos
mais importantes é a contagem do tempo em que foram obrigados a
se afastar do serviço, para todos os fins. E que foram impedidos de



326
permanecer no serviço público em virtude de atos injustos e ilegais,
que foram retificados. A exegese dos arts. 12 e 13 da Emenda à
Constituição n° 39/99 conduz à inafastável possibilidade da contagem
do tempo compreendido entre a exclusão e a reintegração para todos
os efeitos de aquisição e manutenção de direitos.

Sendo a reintegração "a recondução do servidor ao mesmo cargo de
que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e das
vantagens do tempo em que esteve afastado", (Meireiles, Hely L. In"
"Direito Administrativo Brasileiro", 15 a ed. São Paulo. Editora Revista
dos Tribunais. 1991, p. 387) ,fica fácil observar que, mesmo sem essa
denominação, o ato de retorno das praças excluídas à administração
pública, a teor dos aludidos arts. 12 e 13, foi mesmo de reintegração.
A "inclusão", prevista na Emenda à Constituição n° 39, não foi
produzida pelo Poder Executivo (daí não se poder caracterizar uma
readmissão), mas por uma ação exógena, produzida pelo Poder
Legislativo, pela qual não apenas se reconduz os militares ao serviço
público, mas se lhes reconhecem todos os direitos e a inaplicabil idade
de qualquer sanção ou prejuízo decorrente de sua participação no
movimento reivindicatório.

Note-se a propriedade dos conceitos aplicados em julgado
significativo do TRF da 1. a Região: "Reintegração é o retorno do
servidor ilegalmente desligado de seu cargo ao mesmo que dantes
ocupava, ou, não sendo possível, ao seu sucedâneo ou equivalente,
com integral reparação dos prejuízos que lhe advierem do ato
injurídico que o atingirá. Tal reconhecimento tanto pode vir de decisão
administrativa como judicial". (Processo n° AC91 .01.11260/DE - TRF
P Região - DJ de 26/10/92, p. 34233.)

Esse, aliás, é o entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, que,
nos atos de passagem para a reserva remunerada do parlamentar que
apresenta este projeto e do Deputado Federal Cabo Júlio, considerou
pertinente e legal a contagem desse tempo para efeito de percepção
de proventos. (Parecer n°10.621, de 18/8/99.)

No referido parecer, a Procuradoria-Geral do Estado responde ao
Comandante-Geral do CBMMG, determinando a inclusão, no cômputo
do tempo de serviço dos citados militares eleitos para mandatos
eletivos, do período posterior à exclusão da corporação militar
estadual, "uma vez que os mesmos foram perdoados de suas
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infrações administrativas, por efeito do art. 13 da Emenda n°39, de
2 de junho de 1999, à Constituição Estadual mineira;". Diz ainda o
parecer: "O art. 13 tem sentido mais amplo, pois retirar anotações e
punições disciplinares significa admitir a contagem fictícia de tempo de
serviço - para outros fins que não a inclusão no CBM - a partir do
afastamento da PMMG".

Esse Parecer, da lavra do Procurador Or. Jayme Zattar Filho, não
deixa margem a dúvida quanto ao tema, recordando, por sinal, a
inaplicabilidade do § 10 do art. 40 da Constituição da República
(redação da Emenda à Constituição n° 20) aos militares.

Aprovando o parecer, a Dra. Heloísa Saraiva de Abreu,
Procuradora-Chefe da Consultoria Jurídica deixou sua posição:
"Deverá ser computado todo o tempo após o afastamento (ou
exclusão), para fins outros que não os previstos no citado art. 12".

Finalmente o parecer teve a aprovação da Dra. Mizabel Derzi,
Procuradora-Geral do Estado, que, sublinhou a excelência do parecer.

Fato é que, nos dois casos mencionados, o tempo entre a exclusão
e a reintegração foram contados para todos os efeitos, inclusive o de
percepção de proventos. Não seria justo que servidores em uma
mesma situação fossem tratados de maneira diferente; no entanto é o
que vem ocorrendo. Assim é que, através deste projeto de lei
complementar, a cuja aprovação contamos com o integral apoio desta
Casa, pretendemos restaurar a isonomia indispensável ao trato da
presente relação jurídica, imposição ética e constitucional a que
devemos nos submeter.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR r'J° 16/2003
(Ex-Projeto de Lei Complementar n°49/2001)

Institui a Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, dispõe sobre
sua organização e funções e dá outras providências.

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

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do Vale do
Rio Grande

Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana do Vale do Rio
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Grande, integrada pelos Municípios de Uberaba, Veríssimo,
Conceição das Alagoas, Agua Comprida, Deita, Conquista,
Sacramento e Nova Ponte.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
do Vale do Rio Grande também passarão a integrá-la.

Capítulo II
Da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande

Seção 1
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 2 0 - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, a ação dos órgãos de gestão
da Região Metropolitana do Vaie do Rio Grande abrangerá serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos
dos usuários entre os municípios da região metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras,
compostas por eixos que exerçam a função de ligação entre os
municípios da região metropolitana;

111 - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de

atendimento integrado a áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a

utilização do espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à
proteção do meio ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição:

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e

santuários ecológicos;
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d) o incentivo aos maciços florestais na região com vista ao

suprimento de matéria-prima para o pólo moveleiro e a contribuição
para o processo de seqüestro de CO2;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de se

necessidades metropolitanas;
b) a compensação aos municípios cujo

afetado por medidas de proteção dos aqüíferos;
c) a integração e o uso de maneira técnica e

hídricos do vale do Rio Grande, com vistas
mediante estudos avançados na implantação
Irrigação do Baixo Vale do Rio Grande.

uso, em função das

desenvolvimento seja

racional dos recursos
i agricultura irrigada,
do Plano Diretor de

VII - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região
metropolitana e o subsidio ao planejamento das funções públicas de
interesse comum;

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de
núcleos habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município e no
direcionamento da produção programada de horticultura com vista E;'.]
abastecimento metropolitano;

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas na região;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao

fortalecimento do cooperativismo na região;
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos
e) a integração com as demais esferas governamentais;
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento

das cadeias do agronegócio processados na região;
h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande
com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de
assegurar, entre outros benefícios, a melhoria das telecomunicações,
bem como a reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária da
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região ligada ao transporte intermodal, melhorando, como
conseqüência, o suprimento de matéria-prima e o escoamento da
produção;

Xl - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos
disponíveis ao turismo na área de convergência metropolitana;

XII - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região,
com a adoção de medidas que visem a:

a) encampação da Faculdade de Educação de Uberaba - FEU -
como Unidade Regional da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG -, e não mais seu funcionamento por intermédio de "campus"
agregado de outro município;

b) ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as
necessidades da região;

c) desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos
três segmentos econômicos estabelecidos na área metropolitana;

XIII - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na
integração das redes pública e privada e a racionalização dos
recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV - o aumento da eficácia dos estabelecimentos da região
metropolitana para melhorar a potencialidade e produtividade de
instituições de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de estrutura
aduaneira;

XV - Fortalecer o desenvolvimento de tecnópole dentro do conceito
de 'cluster".

Parágrafo únicà - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos
setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão

Art. 30 - A gestão da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande
compete:

- à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e
de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas
às funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no
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nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana

Art. 40 - A Assembléia Metropolitana da Região do Vale do Rio
Grande, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
do Vale do Rio Grande, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

li - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico metropolitano, bem como os programas e projetos a
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à
sua correta implementação;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor
Metropolitano em curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, respeitadas as
prioridades setoriais e espaciais explicitadas no Plano Diretor
Metropolitano e em seus programas e projetos;

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes
distintas de financiamento, destinados à implementação de projetos
indicados no Plano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande;
X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços

metropolitanos de interesse comum;
Xl - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios
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que não disponham de capacidade de planejamento próprio;

XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio
Grande.

Art. 50 A Assembléia Metropolitana do Vale do Rio Grande é
composta por:

- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
do Vale do Rio Grande;

II - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a
Região Metropolitana do Vale do Rio Grande, na proporção de um
Vereador para cada cinqüenta mil habitantes ou fração;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados
pelo Governador do Estado;

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair
sobre Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região
Metropolitana, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano do Vale do Rio
Grande, eleitos por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ l o - Os Prefeitos a que se refere o inciso 1 deste artigo indicarão

um suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos
respectivos municípios.

Ç 20 - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem
os incisos II a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma
forma que os titulares, para atuar em caso de impedimento destes.

§ 30 - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos,
permitida uma recondução para igual período, ressalvado o disposto
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no § 4°

§ 4° - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus
mandatos eletivos.

§ 50 - A participação na Assembléia Metropolitana do Vale do Rio
Grande é considerada de interesse público relevante e não será
remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômica e Social

Art. 60 - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social da Região Metropolitana da Vale do Rio Grande

- planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia
Metropolitana do Vale do Rio Grande os projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções dos problemas da Região Metropolitana do Vale do
Rio Grande.

Art. 7 0 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos Conselhos Municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Parágrafo único - A função de membro do Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social será considerada de interesse
público relevante e não será remunerada.

Art. 80 - A Assembléia Metropolitana do Vale do Rio Grande
regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do
Vale do Rio Grande de acordo com o seu regimento interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 9 0 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do Vale
do Rio Grande atingidos pelo processo de metropolitanização

WA
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constituirão o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Rio
Grande, assegurada a participação do município diretamente
envolvido no processo de decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Vale do Rio Grande -

FUNDO-RIOGRANDE
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

do Vale do Rio Grande - FUNDO-RIOGRANDE -, destinado a apoiar
os municípios da Região Metropolitana na elaboração e implantação
de projetos de desenvolvimento institucional e de planejamento
integrado do desenvolvimento socioeconõmico e industrial e na
execução de projetos e programas de interesse comum dos
municípios, visando ao desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 12 - São recursos do FUNDO-RIOGRANDE:
- as dotações orçamentárias;

li - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe
forem destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Grande;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNDO-

RIOGRANDE exclusivamente as Prefeituras e os órgãos públicos da
administração direta e indireta dos municípios integrantes da Região
Metropolitana do Vale do Rio Grande e dos municípios do Colar
Metropolitano.	-

Parágrafo único - E vedado ao FUNDO-RIOGRANDE realizar
operação de crédito, nos termos do art. 35 da Lei Complementar
Federal n°101. de 4 de maio de 2000.
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Art. 14-O FUNDO-RIOGIRANDE, de duração indeterminada, tem

como unidade gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente
financeiro, instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela
Assembléia Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração
pelos serviços prestados.

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNDO-RIOGRANDE:

- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

li - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNDO-RIOGRANDE será comprovada na forma definida em
regulamento pela Assembléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNDO-
RIOGRANDE obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17
de março de 1964, ou outra que vier a substitui-Ia, bem como às
normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 18 - Aplicam-se ao FUNDO-RIOGRANDE, no que couber, as
normas da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 19 - As despesas do FUNDO-RIOGRANDE correrão à conta de
dotação orçamentária própria.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do Vale
do Rio Grande as regras contidas nos arts. 1° a 6° da Lei
Complementar n°26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Um espaço homogêneo não precisa apresentar

necessariamente componentes contíguos. Basta existirem várias
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áreas homogêneas para se ter um espaço homogêneo e, portanto,
uma região metropolitana.

O importante no espaço homogêneo caracterizado por uma região
metropolitana e, ainda, ampliada pelo colar metropolitano é conseguir
maior produtividade do esforço de desenvolvimento para alcançar
maiores proveitos.

A Região Metropolitana do Vale do Rio Grande apresenta
componentes regionais de importância nacional, como turismo,
navegação, irrigação, produção de energia elétrica, fluxo de transporte
interligando diferentes unidades federativas, produção de alimentos,
abastecimento de mercados, entre outros.

O crescimento de uma determinada metrópole poderá levar o
Governo a sustentar, através de subsídios, os altos custos de capital
social. Com a criação da região metropolitana, o Governo poderá
alocar recursos em espaços homogêneos, propiciando maiores
rendimentos econômicos em outras áreas, com melhores resultados
sociais como distribuição de renda, desenvolvimento sustentado,
menos favelização, melhor Indice de Desenvolvimento Humano - IDH
- e, assim por diante. O delineamento da região metropolitana e do
colar metropolitano poderão oferecer inúmeras vantagens ao
planejador, pois será levada em conta a avaliação das facilidades
existentes, propiciadas pela infra-estrutura, pelos recursos naturais,
pelo fluxo rotineiro dos serviços, além da avaliação do potencial para o
desenvolvimento futuro.

Os resultados desta análise serão de grande importância para a
localização das atividades que o Governo queira promover,
localizando instrumentos a serem utilizados, pelos quais possam
alcançar metas previamente fixadas. Um plano diretor de irrigação, um
plano diversificado de turismo, um plano de transmissão de energia
podem ser bons exemplos.

O fortalecimento dessa área de integração regional será um
importante tronco de telecomunicação, transporte e energia elétrica,
que através da conjugação de esforços de todos os municípios
envolvidos, possibilitará maior identidade, integração, intercâmbio e
padronização no exercício do dever de informar sem a
descaracterização dos usos, e preservando-se os costumes e as
culturas locais.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos

Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°17/2003
Institui a Região Metropolitana de Caratinga, dispõe sobre sua

organização e funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de

Caratinga
Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana de Caratinga,

integrada pelos Municípios de Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa
Bárbara do Leste, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, lmbé de Minas,
lnhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Bom
Jesus do Galho, Manhuaçu, Raul Soares, Vermelho Novo, São João
do Manhuaçu, Caputira, Reduto, Manhumirim, Entre-Folhas, Vargem
Alegre, Córrego Novo e Pingo-D'Agua.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Caratinga também passarão a integrá-la.

Art. 20 - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
metropolitana de Caratinga abrangerão serviços e instrumentos que
repercutam além do âmbito municipal e provoquem impacto no
ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, através de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos
usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para
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a garantia de sua preservação e de seu uso, tendo em vista as
necessidades metropolitanas;

IV - criação de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliação do potencial produtivo de cada município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana de Caratinga com as
demais regiões metropolitanas, notadamente, para assegurar a
melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a ampliação da
malha rodoviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais
interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana de Caratinga

Art. 40 - A gestão da Região Metropolitana de Caratinga compete:
- à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e

de controle;
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II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais,

vinculadas às funções públicas de interesse comum da Região
Metropolitana, no nível do planejamento estratégico, operacional e de
execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Caratinga -

FUNDECAR
Art. 50 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

de Caratinga - FUNDECAR -, destinado a apoiar os municípios da
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento sócio-econômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 60 - São recursos do Fundo:
- as dotações orçamentárias;

II - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem
destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana de Caratinga;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 70 - Poderão ser beneficiários dos recursos do Fundo

exclusivamente os órgãos públicos da administração direta e indireta
dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Caratinga e
dos municípios do Colar Metropolitano, ou entidade não
governamental regularmente constituída com sede em um desses
municípios.

Art. 80 - O Fundo, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.
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Parágrafo único - O agente financeiro não terá direito a

remuneração pelos serviços prestados.
Art. 90 - São condições para a obtenção de financiamento ou de

repasse de recursos do Fundo:
- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou

programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 10 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
Fundo será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo
obedecerão ao disposto na Legislação aplicável ao poder público.

Art. 12 - Aplicam-se ao Fundo, no que couber, as normas da Lei
Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 13 - As despesas do Fundo correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana da Região de Caratinga

Art. 14 - A Assembléia Metropolitana da Região de Caratinga, órgão
colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Caratinga,
compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem
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necessárias à sua correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana de Caratinga, com as respectivas prioridades
setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em
seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Caratinga;
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum metropolitanos;
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
Xl - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Caratinga.

Art. 15 - A Assembléia Metropolitana de Caratinga será composta
de:

- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
de Caratinga;

II - Vereadores às Câmaras Municipais dos municípios que
compõem a Região Metropolitana de Caratinga, indicados na forma
dos regimentos das respectivas Casas Legislativas, na proporção de
dois Vereadores para cada 20 mil habitantes ou fração, respeitado o
limite máximo de Vereadores por município;

III - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados
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pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o
deste.

§ 1° - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de
impedimento.

§ 20 - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - A participação na Assembléia Metropolitana não será
remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 16 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia
Metropolitana de Caratinga;

II - buscar opções de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana de Caratinga;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
buscas de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Caratinga.

Art. 17 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 18 - A Assembléia Metropolitana de Caratinga regulamentará os

critérios de escolha dos membros do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social da Região Metropolitana de Caratinga, de acordo
com o seu Regimento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 19 - O Colar Metropolitano será constituído por municípios
definidos pela Assembléia Metropolitana e integram o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.
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Art. 20 - A integração, para efeito de planejamento, organização e

execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana de Caratinga, assegurada a participação do
município diretamente envolvido no processo de decisão.

Capítulo 111
Das Disposições Gerais

Art. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de
Caratinga as regras contidas no Capítulo 1 - Disposições Gerais, arts.
l°a 6°, da Lei Complementar n°26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Adalclever Lopes - Leonardo Quintão.
Justificação: A Constituição Estadual, em seus arts. 10, X, 42 e

seguintes dispõem sobre a organização de Região Metropolitana. Este
projeto é resultado de grande expectativa dos municípios que
compõem a região ora denominada Região Metropolitana de
Caratinga, pois sua constituição representará enorme possibilidade de
desenvolvimento dos municípios que a integram.

Todas as condições previstas no art. 44 da Constituição do Estado
encontram-se plenamente satisfeitas para a instituição da Região
Metropolitana de Caratinga, e os municípios que integram a região
metropolitana e seu colar metropolitano possuem população muito
superior a 300 mil habitantes. A proximidade tísica desses centros
urbanos aumenta consideravelmente o intercâmbio municipal de
pessoas, serviços e mercadorias, o que demonstra claramente a
necessidade de regulamentação da interdependência já existente.

Conto, portanto, com os demais pares para a aprovação deste
projeto de grande relevância para o desenvolvimento do interior do
Estado, em especial dos municípios que integram a região de
Caratinga.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18/2003
Acrescenta parágrafo único ao art. 17 da Lei Complementar n° 64,
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de 25 de março de 2002, que institui o Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerias e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 17 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de

2002, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 17- ...............................
Parágrafo único - Em caso de nascimento prematuro, o período de

licença- maternidade a que se refere o "caput" será aumentado do
número de dias que antecederem a data provável do parto, instruindo-
se, nesse caso, a solicitação de licença com atestado circunstanciado,
subscrito por profissional médico da área de pediatria.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2003.
André Quintão
Justificação: Este projeto de lei busca assegurar à servidora

estadual que tenha filho prematuro o direito de dar maior atenção
àquele que dela precisa. A Medicina comprova que o bebê que nasce
prematuramente requer atenção material e afetiva maior do que as
crianças nascidas a termo, além do adequado acompanhamento
médico.

Pediatras da Sociedade Mineira de Pediatria nos relataram a
importância de um acompanhamento especial ao bebê prematuro e da
necessidade de maior tempo de proximidade da mãe com o filho
permaturo. Nesse sentido, apresentaram-nos um manifesto lançado
nacionalmente para estender esse direito a todas as mães que
tenham filhos prematuros, que anexo a esta justificação.

Manifesto
Campanha nacional para ampliação da licença-maternidade para as

mulheres que tenham bebês antes do tempo.
Tendo em vista o drama médico-social que representa o nascimento

de um bebê prematuro para a família e para a sociedade, além das
necessidades especiais que esses recém-nascidos demandam,
estamos lançando um movimento em todo o Brasil para que as mães
desses lactentes tenham uma licença-maternidade maior.

Em nosso País, atualmente, a primeira causa de mortalidade infantil
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(crianças menores de 1 ano) são as "afecções perinatais", um
grupo de intercorrências entre as quais está a prematuridade, o baixo
peso ao nascer, as infecções neonatais, etc. O enfrentamento desse
problema passa pela melhoria da qualidade da assistência durante a
gestação (acompanhamento pré-natal), o parto e o pós-parto imediato
e pelos cuidados aos recém-nascidos. A mortalidade neonatal está
alta, e 36% dessas mortes se devem a mortalidade neonatal precoce,
na primeira semana de vida. Sabe-se também que os serviços de
saúde estão garantindo a sobrevida de recém natos cada vez mais
prematuros.

Os bebês que nascem pré-termos (antes das 37 semanas de
gestação segundo a OMS, e antes das 38 semanas para os
neonatologistas) possuem maior risco de adoecer e morrer. Doenças
vasculares perinatais (hemorragia cerebral, retinopatia da
prematuridade); distúrbios metabólicos (hipogiicemia); infecções como
a enterocolite necrosante; dificuldades em regular a temperatura
(hipotermia); - dificuldade de ser alimentados e baixo vínculo (apego)
com seus pais, devido ao restritivo horário de visita imposto pelas
UTIs neonatais, fazem com que esses bebês tenham mais chance de
ser abandonados.

Por esses motivos, a criança que nasceu prematura não pode ser
considerada da mesma forma que aquela nascida a termo. O bebê
prematuro está em desvantagem em relação ao que nasce em torno
das 40 semanas, já que tem que terminar sua maturação fora do útero
materno. Grande parte desse período, ele passa numa incubadora de
UTI, separado de seus pais.

A "Lei do Prematuro" permitiria que o contato entre mãe e filho se
prolongasse, para que a "gestação extra - uterina" beneficiasse esses
bebês extemporâneos.

E importante criar uma norma que determine que os bebês tenham
sua idade gestacional em semanas avaliada ao nascerem, e a licença-
maternidade só começaria a ser contada quando o bebê chegasse as
37 semanas. Assim, se um bebê nascer prematuro, com 26 semanas,
por exemplo, sua mãe terá mais 11 semanas de licença (37 - 26 = 11).
Uma mãe cujo bebê nasceu com 30 semanas de idade gestacional,
terá oportunidade de estar mais 7 semanas com ele.

Atualmente, a mãe de um bebê que nasceu prematuro com 27
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semanas de idade pôs-concepcional tem direito a 120 dias (17
semanas), ou seja, fica com seu bebê apenas 7 semanas, após as 37
semanas (quando ele deveria ter nascido). Pela presente proposição,
ela poderia ficar, além das 10 semanas, mais 17 semanas. Esse
contato entre mãe e filho protege o recém-nato de doenças,
diminuindo a mortalidade infantil, doenças e problemas futuros,
conseqüentemente haverá um decréscimo do absenteísmo da mulher
no trabalho, minimizando gastos sociais com internações,
medicamentos, reabilitações...

Essa lei poderá também incentivar o acompanhamento pré-natal das
servidoras grávidas, já que se sabe que o controle ginecológico
durante a gestação diminui a probabilidade de nascimento de
prematuros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 438/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.310/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Indianópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Indianópolis o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais
constituído de terreno com área de 10.506,25m 2 (dez mil quinhentos e
seis vírgula vinte e cinco metros quadrados), matriculado no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Indianópolis sob o n° 12.026
do livro 3-O, a fls. 27.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar
uma escola.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de quatro anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Humberto
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Justificação: Este projeto de lei destina-se a fazer reverter um

imóvel ao Município de Indianópolis, o qual foi doado ao Estado por
esse município para que ali se construísse uma escola pública. No
entanto, o Estado não cumpriu a finalidade da doação, contida em leis
municipais que a autorizavam, mesmo tendo sido lavrada escritura de
transmissão de imóveis. Portanto, o imóvel deve retornar ao rol de
bens do referido município.

Pela importância desta matéria, acreditamos em sua aprovação por
nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 439/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.272/2002)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Indianópolis.

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

Município de Indianópolis imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais constituído de terreno com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Indianápolis, sob o n° 12.624 do livro 3-G, a folhas 122.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Humberto
Justificação: Este projeto de lei se destina a fazer reverter um imóvel

ao Município de Indianápolis, o qual foi doado ao Estado por esse
município, para que ali se construísse uma escola pública. No entanto,
o Estado não cumpriu a finalidade proposta pela doação, contida em
leis municipais, que autorizavam a referida doação, mesmo tendo sido
lavrada escritura de transmissão de imóveis. Assim sendo, o imóvel
deve retornar ao rol de bens do referido município.

Pela importância da matéria, acreditamos na aprovação deste
projeto de lei por nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N°440/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.131/2002)

Dispõe sobre a comercialização de água mineral no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A produção e a comercialização de água mineral no Estado

de Minas Gerais terá seu controle de produção, de qualidade e de
distribuição executado por uma comissão formada por técnicos da
COPASA-MG, da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e
dos departamentos de vigilância sanitária.

Parágrafo único - Todas as empresas de distribuição de água
deverão passar por períodos regulares de inspeção, que não poderão
ser superiores a três meses, além de inspeções não programadas e
aleatórias.

Art. 2 0 - Os rótulos padronizados das embalagens, com informações
básicas aos consumidores, serão definidos pela comissão da
COPASA-MG e da FEAM.

Art. 30 - Além da comercialização de copos e garrafas em
embalagens descartáveis, é licito às estâncias hidrominerais o
envasamento de água mineral em recipientes com capacidade de 10 e
20 litros, retomáveis, sendo obrigatório, nestes casos, a observância
das normas NBR14222, 14637 e 14328 da ABNT quanto a requisitos
mínimos de qualidade do garrafão, lavagem, enchimento, fechamento
e qualidade da tampa plástica (descartável).

Parágrafo único - O não-atendimento às especificações indicadas
nas normas descritas no 'caput" deste artigo sujeitará o infrator a:

a) apreensão dos recipientes e advertência, na primeira violação;
b) apreensão dos recipientes e multa de 100 (cem) UFIRs por

garrafão fora das especificações, a partir da primeira reincidência.
Art. 30 - Verificada a incidência em qualquer das hipóteses prevista

no parágrafo único do artigo anterior, a vigilância sanitária procederá a
inspeção na empresa responsável pelo envasamento da água para
verificar o cumprimento do disposto nesta lei.

Parágrafo único - Sem prejuízo das demais hipóteses que autorizam
a interdição e das sanções previstas nesta lei, a autoridade
fiscalizadora poderá determinar o fechamento da empresa pelo prazo
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máximo de 5 (cinco) dias sempre que encontrar em suas
dependências embalagens fora das especificações desta lei.

Art. 40 - As empresas fabricantes de garrafões e respectivas tampas
deverão, no prazo máximo de 3 (três) meses, providenciar a
elaboração de laudo técnico que ateste o cumprimento das exigências
especificadas por esta lei.

Parágrafo único - Caso o laudo ateste que os vasilhames não são
adequados às exigências, terão os fabricantes o prazo de 30 (trinta)
dias para proceder às modificações necessárias, a contar do fim do
prazo de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 50 - Na comercialização de água mineralizada, é obrigatório
constar do rótulo, com destaque e em letras vermelhas e não menores
que a maior letra constante do rótulo, tratar-se de solução salina
artificial", bem como a origem da captação, informando se a água é de
abastecimento, poço artesiano ou outros.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste
artigo sujeitará o infrator a:

a) apreensão e destruição do produto e advertência;
b) apreensão e destruição do produto e aplicação de multa de 100

(cem) UFIRs or lote apreendido.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: A produção, a comercialização e a distribuição de água

mineral em Minas Gerais assume proporções que exigem,
imediatamente, a intervenção do Estado, em sua função reguladora e
preventiva, para evitar que o crescimento do setor gere situações
desconfortáveis para a população. Há a necessidade de controle para
garantir que o produto, que já é comum em muitas residências, não
constitua um risco à saúde.

Medida idêntica tem sido adotada por outros Estados diante das
constantes notícias dos inúmeros riscos que corre o consumidor de
água envasada em recipiente plástico. Muitos desses problemas se
dão com os garrafões de 20 litros, visto que nenhuma norma se segue
quanto à qualidade e limpeza de tais recipientes, o que possibilita a
contaminação da água.
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Outro ponto importante é o fato de as águas mineralizadas não

informarem ao consumidor, de forma clara e evidente, tratar-se de
produto artificial e não reconhecido como alimento pela Organização
Mundial de Saúde. Isto ocorre também com a água mineral natural. E
necessário proteger o consumidor de água mineral e estabelecer
normas para sua comercialização.

- 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° 441/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.427/2002)

Institui o dia 28 de abril como Dia Estadual em memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual em memória das Vitimas de

Acidentes de Trabalho e de Doenças Profissionais, a ser celebrado,
anualmente, no dia 28 de abril, em todo o Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O presente projeto de lei representa um alerta à

sociedade para a importância da prevenção contra os acidentes de
trabalho e as doenças profissionais. Em todo o mundo, morrem
anualmente mais de 335 mil trabalhadores vítimas de acidentes de
trabalho, dos quais mais de 12 mil são crianças, e mais de 325 mil
trabalhadores vítimas de doenças profissionais. Todos os anos, o
número de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho ou que
contraem doenças profissionais atinge a cifra astronômica de mais de
160 milhões.

Diante deste triste quadro, as organizações sindicais de todo o
mundo têm proposto a unificação, no dia 28 de abril de cada ano, das
manifestações e protestos contra a ocorrência de acidentes de
trabalho.

A legislação previdenciária considera acidente de trabalho tanto o
acidente propriamente dito como a doença adquirida no trabalho. O
INSS, em seus relatórios, aponta situação gravíssima em todo o País,



35'
embora limitado em sua capacidade de apuração dos dados - há
um descompasso significativo entre os números e a realidade. No
Estado de Minas Gerais, os índices de acidentes e doenças do
trabalho, causados principalmente pela atividade mineradora, não são
menos assustadores, apesar do falseamento dos dados, da conhecida
prática de subnotificação, da desestruturação conjuntural do mercado
de trabalho e da predominância do trabalho informal, que reduzem
sobremaneira o universo de trabalhadores protegidos pela Previdência
Social. Por outro lado, a terceirização, combinada à rotatividade da
mão-de-obra, que não permite o estabelecimento de vínculo do
trabalhador com a empresa nem sequer o seu registro, também
contribui para o mascaramento das informações estatísticas. Há um
número significativo de trabalhadores que, mesmo participando de
cadeia produtiva formal, mantém-se na informalidade e fica excluído
do regime geral de previdência.

O aumento da ocorrência de doenças ocupacionais no setor de
serviços, principalmente as lesões por esforço repetitivo - LERs - é
outro fato relevante. Enfim, a fiscalização governamental insuficiente e
a insistência por parte dos empregadores em manter precárias as
condições de segurança e higiene no ambiente de trabalho constituem
uma realidade extremamente prejudicial para os que vivem do próprio
trabalho.

Este retrato da nossa sociedade atual está a exigir políticas públicas
de prevenção para o combate efetivo ao acidente e à doença do
trabalho. A proposta aqui expressa pretende ser um primeiro passo
nesse sentido: o lançamento de um sinal de alerta para a busca de
caminhos que levem ao combate eficaz do que mata, adoece e
incapacita crianças, mulheres e homens em nosso Estado,
recordando os mortos vítimas de acidentes de trabalho e doenças
profissionais e ao mesmo tempo fortalecendo a luta pelos vivos, fiéis
ao princípio inviolável de que aos trabalhadores deve ser assegurado
o trabalho em condições socialmente dignificantes, promovendo a sua
realização pessoal e protegendo a sua saúde e segurança. Pelo
exposto, contamos com o apoio dos nobres pares.

- 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.
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PROJETO DE LEI N°442/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.451/2002)

Declara de utilidade pública a Creche Lar Escola da Caridade - LEC
-, com sede no Município de lpatinga.

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

Caridade - LEC -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Creche Lar Escola da Caridade - LEC -, fundada em

3/5/86, é uma entidade civil sem fins lucrativos de natureza filantrópica
e educacional. São seus objetivos amparar e educar as crianças
carentes, combater a fome e a pobreza e promover a preservação do
meio ambiente, a fauna e a flora. Todo esse trabalho visa a melhorar a
qualidade de vida das pessoas assistidas pela Creche e a beneficiar a
comunidade na qual está inserida. Tendo em vista o trabalho
desempenhado e os benefícios que a entidade presta à comunidade,
solicitamos o inestimável apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 443/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.349/2002)

Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Eclético Maria da
Cruz - NAEMEC -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Eclético Maria da Cruz - NAEMEC -, com sede no Município de
Ipatinga.

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

n° 11.306, de 26 de novembro de 1993.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Cecília Ferramenta
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Justificação: O Conselho Deliberativo do Núcleo Assistencial

Espírita Maria da Cruz, associação civil sem fins lucrativos,
filantrópica, educacional, cultural e assistencial, em reunião realizada
no dia 15/5/2002, decidiu, com a presença da maioria absoluta dos
sócios, mudar sua razão social para Núcleo Assistencial Eclético
Maria da Cruz, com a sigla representativa NAEMEC.

Essa entidade já foi declarada de utilidade pública pela Lei n°
11.306, de 26/11/93, tratando-se o presente projeto de lei apenas da
mudança da razão social da entidade.

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

PROJETO DE LEI N° 44412003
(Ex-Projeto de Lei n°2.491/2002)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Irmã Dulce com
sede no Município de lpatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Irmã Dulce, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Cecilia Ferramenta
Justificação: A Creche Comunitária Irmã Dulce, que foi constituída

em 8/3/93 é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de natureza
filantrópica e educacional, tem como finalidade educar e instruir as
crianças de hoje para o futuro, evitando sua marginalização, e
buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas pela
Creche e da comunidade na qual está inserida.

Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios que a
entidade presta à comunidade, solicitamos o inestimável apoio dos
nobres pares à 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 445/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.496/2002)
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Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar,

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

Pequeno Lar, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Creche Comunitária Pequeno Lar, fundada em

18/4/95, é uma entidade civil sem fins lucrativos de natureza
filantrópica e educacional. Tem como objetivo amparar e educar
crianças carentes, combater a fome e a pobreza. Todo esse trabalho
visa a melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas pela
Creche. Tendo em vista o trabalho desempenhado e os benefícios
que a entidade presta à comunidade, solicitamos o inestimável apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 446/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 522/99)

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Monsenhor
Herculano, com sede no Município de Paraopeba.

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

Monsenhor Herculano, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Fundação Educacional Monsenhor Herculano,

mantida pela Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, é uma instituição
com personalidade jurídica de direito privado que tem como finalidade
a manutenção do Colégio Nossa Senhora do Carmo, de 1 0 grau.

Por ter como ideal máximo a difusão do ensino e da pesquisa e a
formação técnico-profissional, cultural e científica da comunidade de
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Paraopeba, a entidade merece o reconhecimento de sua utilidade
pública. Por isso, submetemos a proposição ora apresentada à
apreciação de nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 44712003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.130/2002)

Dá nova denominação à Escola Estadual Almansor de Souza
Rabelo, alterando-a para Escola Estadual José Geraldo de Meio,
situada no Município de Arcos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual José Geraldo de

Meio a Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no
Município de Arcos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Ana Maria
Justificação: Este projeto de lei propõe seja dada a denominação de

Escola Estadual José Geraldo de Meio à Escola Estadual Almansor de
Souza Rabelo.

Trata-se de proposta que resulta de reivindicação da comunidade,
representada no colegiado da Escola Estadual Almansor de Souza
Rabelo, o qual, em reunião realizada no dia 22/3/2002, homologou,
por unanimidade, a indicação do nome de Escola Estadual José
Geraldo de Meio para denominação da referida unidade de ensino,
como homenagem a pessoa ilustre de raras qualidades da cidade de
Arcos.

José Geraldo de Meio, o popular José Cirilo, teve uma infância muito
sofrida, mas construiu sua vida com muito trabalho e honestidade. Era
uma pessoa de uma simplicidade contagiante. Sua inteligência, sua
bondade, sua visão ampla da realidade mundial levava-o a lutar pelo
bem comum e pelo progresso da humanidade.

Por outro lado, cumpre registrar que foi Vereador na década de 50 e
que seu maior objetivo foi a educação, tendo doado um terreno para
construção e implantação da escola na comunidade e tendo dado

-
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assistência em sua construção, desde a pedra fundamental até o
acabamento.

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

PROJETO DE LEI N° 448/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.669/2001)

Declara de utilidade pública o Educandário Santa Cecília, com sede
no Município de São Lourenço.

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

Cecilia, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Padre João
Justificação: O Educandário Santa Cecilia tem por finalidade

promover a formação de religiosas que adotarão o nome de Irmãs de
Jesus Crucificado e de Santa Cecília, além de promover a formação
moral e cultural de jovens, instruindo-as nas prendas domésticas e
ministrando aulas de catecismo, artes, culinária, bordados, conforme
dispõe o art. 1° de seu estatuto.

O Educandário Santa Cecilia foi fundado em São João da Barra, RJ,
e possui filiais em várias localidades, entre elas, São Lourenço, sendo
disposição estatutária a possibilidade de expansão por todo o território
nacional, nos termos do disposto no § 40 do art. 1° do Estatuto do
Educandário Santa Cecília.

A entidade vem cumprindo regularmente as suas disposições
estatutárias, já tendo sido agraciada com o Diploma Federal de
Utilidade Pública pela n° Lei 2.326, de 30/9/94.

Pelo exposto, uma vez preenchidos os requisitos legais, conto com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 449/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.265/2000)

rÃ



157
Dispõe sobre a adequação dos ônibus pelas empresas

concessionárias do transporte coletivo para sua utilização pelos
deficientes visuais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas concessionárias do transporte coletivo no

Estado ficam obrigadas a instalar, nos ônibus, equipamento
transmissor adequado à sua utilização pelos portadores de deficiência
visual.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: Com a invenção do aparelho transmissor em tamanho

portátil, batizado de DPS 2000, será possível dar o merecido
tratamento ao usuário do transporte coletivo portador de deficiência
visual, propiciando-lhe o pleno exercício da cidadania.

A inserção social do deficiente e a adoção de políticas para a
garantia da cidadania plena é matéria tratada constitucionalmente, no
art. 227, II, da Carta da República, que, ao tratar sobre a família, a
criança, o adolescente e o idoso, obriga o Estado a promover
programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência, bem como sua integração social, por meio
da facilitação do acesso aos bens e aos serviços coletivos, como a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

E competência comum à união, aos Estados e ao Distrito Federal a
proteção e a integração social das pessoas portadoras de deficiência
e a defesa do consumidor, nos termos do art. 24, VIII e XIV, da
Constituição Federal, sendo oportuna a apreciação desta proposição,
em nome dos direitos e das garantias fundamentais do cidadão.

O DPS 2000 compõe-se de dois aparelhos transmissores, um para o
deficiente e outro para ser instalado no veículo; trata-se de invento
simples, que permite ao cego acionar dispositivo em cristal líquido, por
meio de teclas em braile, digitando o número da linha ou bairro do
ônibus pretendido.

0 aparelho possui alcance num raio de duzentos metros e, uma vez
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acionado, fará com que o veículo equipado com o transmissor
próprio no ônibus emita aviso sonoro diferenciado, na porta do
veículo, sinalizando que o ônibus está parado.

Simultaneamente, o transmissor que o cego estiver portando
sinalizará a chegada do veículo.

O transmissor possui teclas de memória, compostas de sistema
alfanumérico, permitindo a digitação de números de zero a nove e de
todas as letras do alfabeto, em braile.

Ressalte-se que o aparelho em rádio-freqüência funciona à base de
bateria, com duração de seis horas, já foi desenvolvido pelo Instituto
Nacional de Telecomunicações, e seu custo é de, aproximadamente,
R$30.000,00, financiados pelo SEBRAE e pelo FINIEP.

O aparelho começa a ser fabricado no mês de janeiro de 2001, com
estimativa de preço de mercado em torno de R$50,00, o que permite
sua aquisição pelos cegos.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos pares à aprovação da
matéria.

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

PROJETO DE LEI N° 450/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.120/2002)

Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências - Projeto Paz no Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

Ouvidoria Agrária, com a seguinte finalidade:
a) elaborar e coordenar a política de prevenção de conflitos agrários,

em parceria com o INCRA, as prefeituras, o Poder Judiciário, o
Ministério Publico, a OAB e a sociedade civil organizada;

b) desenvolver ações coordenadas com vistas a prevenir e reduzir a
violência no campo;

c) articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público medidas
que agilizem a prestação jurisdicional nos conflitos agrários;

d) buscar, por meio de conciliação, medidas alternativas para a
solução das pendências agrárias, acompanhando também os feitos de
natureza fundiária;
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e) buscar resolver extrajudicialmente todos os conflitos agrários

submetidos à sua apreciação, agindo preventivamente junto aos
envolvidos;

f) diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado,
propondo alternativas de soluções preventivas, que visem minimizar
as situações de conflito;

g) proporcionar as condições ideais para que os pequenos
proprietários e os trabalhadores rurais sejam dotados de instrumentos
capazes de defender seus direitos, conforme está assegurado na
Constituição Federal, de forma gratuita, desburocratizada e informal;

h) zelar pela paz social e exigir o respeito às leis e aos direitos
humanos e sociais de todos os envolvidos nos conflitos fundiários,
sem nenhuma discriminação.

AI. 20 - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG
- providenciará o apoio institucional e administrativo necessário ao
funcionamento da Ouvidoria Agrária.

Art. 30 - Os demais órgãos e entidades da administração pública
estadual colaborarão com a Ouvidoria Agrária, mediante solicitação do
respectivo titular.

Art. 4° - As atribuições inerentes à Ouvidoria serão desempenhadas
por um Ouvidor Agrário, designado pelo Governador do Estado.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões. 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Os conflitos agrários em Minas Gerais, nos últimos

anos, têm sido motivo de grande tensão no meio rural. A
administração pública estadual deu um passo decisivo com a criação
do [TER; porém, mesmo assim, o Estado age, quase sempre, de
forma defensiva, após a ocorrência do conflito.

Em vista dessa situação, propomos uma forma mais ágil e
preventiva de atuação do Estado, com a adoção de técnicas de
administração de conflitos, sempre com o objetivo de favorecer a
realização da reforma agrária, prevenir e evitar a violência e criar
melhores condições para garantir a paz no campo.

- 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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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 451/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.597/93)

Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Semente do Vale, de
Carbonita.

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

Semente do Vale, com sede no Município de Carbonita.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: o Grupo Cultural Semente do Vale - GCSV -, fundado

em 10/3/85, na cidade de Carbonita, é uma instituição civil sem fins
lucrativos, com o propósito de trabalhar pelo aumento do bem-estar da
população, pela elevação de seu nível de vida e pelo desenvolvimento
de sua cultura.

Em consonância com seus objetivos, os seus membros têm
promovido atividades e eventos ligados à educação, às artes e ao
folclore. Têm desenvolvido e divulgado, ainda, manifestações
artísticas e culturais, através de intercâmbio entre as comunidades
rural e urbana de Carbonita.

Finalmente, por não poder interferir em assuntos religiosos ou
político-partidários, o GCSV tem se caracterizado como importante
centro catalisador de eventos culturais importantes para a cidade de
Carbonita, uma vez que congrega pessoas de todos os matizes
ideológicos, somente com o interesse comum de criar melhores
condições de vida para a comunidade em geral.

Por seu relevante papel de mobilização da sociedade, é de grande
interesse social a aprovação deste projeto pelos parlamentares
mineiros.

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

PROJETO DE LEI N° 452/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.486/2002)

Declara de utilidade pública o Movimento Pró-Escola Família
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Agrícola no Vale do Jequitinhonha - MOPEFAV -, com sede no
Município de Virgem da Lapa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Pró-Escola

Família Agrícola no Vale do Jequitinhonha - MOPEFAV -, com sede
no Município de Virgem da Lapa.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justitificação: O Movimento Pró-Escola Família Agrícola no Vale do

Jequitinhonha, entidade sem fins lucrativos, possui como objetivo
essencial estimular a viabilidade da pequena produção e da pequena
propriedade rural, incentivando novas culturas economicamente
viáveis para a região. Ademais, contribui para assegurar a
permanência do homem no campo, evitando o êxodo para as grandes
cidades, por meio de apoio à implantação de programas
agropecuários, à distribuição de sementes para plantio e à melhoria
da infra-estrutura da comunidade.

Pelos serviços prestados, e por apresentar os requisitos legais para
ser declarado de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório que se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI N° 453/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.495/2002)

Declara de utilidade pública o Grupo da 30 Idade Arte de Envelhecer,
com sede no Município de Sacramento.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da 3a 	Arte

de Envelhecer, com sede no Município de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: 0 Grupo da 30 Idade Arte de Envelhecer é uma
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sociedade civil sem fins lucrativos constituída em 20/7/99, formada
por pessoas acima de 55 anos de idade. Tem ele como finalidades
essenciais: promover a prática de atividades recreativas e
socioeducativas para todos os idosos sacramentanos; defender os
interesses individuais e coletivos de seus membros, bem como os
seus direitos consagrados constitucionalmente; pugnar pela
democracia, pela independência e pelo respeito às liberdades
fundamentais do homem, sem distinção de raça, cor, sexo,
nacionalidade, convicção política ou religiosa.

O título que ora propomos possui o intento de homenagear essa
entidade pelo valioso trabalho aludido rapidamente no parágrafo
anterior, o qual vem sendo realizado em seus quatro anos de
existência.

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

PROJETO DE LEI N°454/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.487/2002)

Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Uberaba
da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Uberaba.

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

Metropolitano de Uberaba da Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Uberaba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Conselho Metropolitano de Uberaba, mencionado no

corpo do projeto, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de
natureza filantrópica, com duração por tempo indeterminado, que tem
por finalidade orientar e assistir, por meio das conferências vicentinas,
dos conselhos particulares e dos conselhos centrais, as famílias
necessitadas, prestando-lhes assistência espiritual e material, que
inclui doação de alimentos, roupas e medicamentos e auxílio-moradia.

Por satisfazer a entidade os requisitos legais para que seja
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declarada de utilidade pública estadual, contamos com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares para a concessão do correspondente
titulo declaratório.

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

PROJETO DE LEI N° 455/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.488/2002)

Declara de utilidade pública o Centro Estudantil Presbiteriano de
Assistência à Criança - CEPAC -, com sede no Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Estudantil

Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC -, com sede no
Município de Araxá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à

Criança é uma entidade de natureza educacional e filantrópica,
fundada pela Igreja Presbiteriana de Araxá, sem fins lucrativos, que
tem como finalidade dar apoio à criança e ao menor carente. Ao
prestar-lhes assistência, oferecendo educação, abrigo e serviços
médicos, o faz sem discriminação de sexo, cor e credo político ou
religioso.

Além do mais - é importante mencionar - a entidade satisfaz os
requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública, razão
por que contamos com o apoio dos ilustres colegas parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N°456/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.494/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de
Capoeira Quilombo do Queimado, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva
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e Cultural de Capoeira Quilombo do Queimado, com sede no
Município de Ipatinga.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação Desportiva e Cultural de Capoeira

Quilombo do Queimado é uma entidade civil sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado, que tem por objetivo reunir grupos
e pessoas ligadas às artes cônicas, visuais, plásticas e às tradições
folclóricas em geral, bem como pessoas ligadas à literatura e criação
musical, visando incrementar essas atividades; além disso, promove o
estudo e a difusão das manifestações culturais, através de pesquisas,
seminários, painéis, palestras e concursos; organiza mostras e
festivais e luta por uma política cultural que atenda às necessidades
das comunidades artísticas.

Sendo meritório o seu trabalho e estando apta a ser declarada de
utilidade pública, pois atende aos requisitos legais, esperamos a
anuência dos nobres colegas à concessão do pretendido título
declaratário.

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

PROJETO DE LEI N° 45712003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.496/2001)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a
Alcoólatras e Toxicômanos - Grupo Nova Vida, com sede no
Município de Coromandel.

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

Assistência a Alcoólatras e Toxicômanos - Grupo Nova Vida, com
sede no Município de Coromandel.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A referida entidade tem por finalidade apoiar e prestar
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assistência a alcoólatras e toxicômanos, visando sua recuperação.
Para tanto, pretende criar uma Casa de Triagem e uma fazenda.

Dispensável, portanto, mencionar a importância que uma associação
como essa representa para o Município de Coromandel e seus
moradores.

Pela importância do projeto, contamos com o apoio de nossos
ilustres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 458/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.768/98)

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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

Proteção e Assistência aos Condenados de Araxá, com sede no
Município de Araxá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados de Araxá é uma instituição de alta relevância social para
os detentos do Município de Araxá, a qual busca amenizar o
sofrimento desses indivíduos, promovendo sua reintegração na
sociedade. Pelas razões expostas, a declaração de utilidade pública
dessa entidade significa a abertura de mais uma porta em benefício
dos que dela dependem.

- 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, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 459/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.080/2002)

Declara de utilidade pública a Associação do Congado Viagem de
Maria, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

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

Congado Viagem de Maria, com sede no Município de Carmo do
Paranaiba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação do Congado Viagem de Maria é uma

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que não remunera
os membros de sua diretoria nem distribui lucros, vantagens nem
bonificação a seus dirigentes. Fundada em 25/8/99, encontra-se em
pleno e regular funcionamento desde então, cumprindo sua finalidade
principal, qual seja a divulgação do folclore e de outros movimentos
culturais que visem a preservar e a difundir a cultura afro-brasileira.
Para isso, promove a integração de seus associados na comunidade e
o intercâmbio com outras instituições que tenham a preservação da
cultura como seu objetivo maior.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 108, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 460/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.139/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Ensino e Pesquisa de
Unaí.

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

e Pesquisa de Unaí, com sede nesse município.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí é uma

entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como
principal finalidade manter instituições de ensino superior que
ofereçam atividades de ensino, pesquisa e extensão, de graduação e
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pós-graduação, bem como desenvolver atividades voltadas para a
melhoria da formação profissional, do crescimento sócio-econômico e
da qualidade de vida dos cidadãos do Noroeste de Minas Gerais.

A entidade apóia iniciativas de ordens cultural, desportiva e de lazer.
Além disso, trabalha para erradicar o analfabetismo na região, por
meio do curso de formação de professores com habilitações em
magistério nas áreas da educação infantil e das séries iniciais do
ensino fundamental. Ela é, pois, de extrema importância para a
educação não apenas de Unaí, mas também de toda a região.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 461/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.462/2002)

Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com José

Piau de Souza Filho, os imóveis constituídos pelos lotes 1 a 18 da
Quadra 14 B e os lotes 1,2,3,4 2 5,6,7, 14, 15, 16 e lida Quadra 13
B, no Bairro Céu Azul, situados no Município de Patos de Minas, com
um total de 13.760,00m 2, registrados a fls. 94 do livro 2AR, matrícula
n° 11.483, no Cartório de Registro de Imóveis José Jorge Gomes de
Almeida, com uma casa no Parque do Mocambo, situado na Rua das
Acácias, 416, no Bairro Jardim Paraíso, no Município de Patos de
Minas, com 357,10m 2 de área construída, num lote de 594,00m2,
registrado a fls. 180 do livro 2AAAU, Registro n° 25.426, no Cartório
do 20 Ofício de Notas Canuto Latalisa França.

Art. 2 0 - O imóvel a ser recebido pelo Poder Executivo na permuta
constante no artigo anterior destina-se à instalação da 10' Companhia
da Polícia Militar Florestal.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a permuta
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de vários lotes de propriedade do Estado de Minas Gerais com
uma casa de propriedade do Sr. José Piau de Souza Filho.

Os lotes acima citados situam-se no Bairro Serra Azul, na cidade de
Fatos de Minas e atualmente não estão sendo utilizados pelo Estado.

A 1 0a Companhia de Polícia Florestal funcionava precariamente num
imóvel alugado.

Recentemente, foi lançado à comunidade patense o projeto de
transformar o Parque do Mocambo em parque ecológico, lá
construindo um centro de triagem de animais silvestres.

Instalar a Companhia no local, além do fato de evitar que esta
continue pagando aluguel, será de suma importância para que se
cumpram os objetivos da Companhia, notadamente os de ampliar o
potencial de preservação ambiental da região.

Pela importância deste projeto de lei, contamos com o apoio de
nossos ilustres pares a sua aprovação.

- 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° 462/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 659/99)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que menciona ao
Município de São Romão.

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

Município de São Romão imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais constituído de terreno situado em área urbana com 2.400m2
(dois mil e quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Deputado
Quintino Vargas, registrado sob o n° 1.869, a fis. 177 do livro 3-C, da
Comarca de São Romão, conforme certidão do Cartório de Registro
de Imóveis e de Notas da referida Comarca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O terreno objeto da reversão a que se refere este

projeto destina-se à construção da Câmara Municipal de São Romão,
que ora funciona precariamente no prédio sede da Prefeitura
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Municipal.

Estabelecer um espaço físico especifico para a Câmara é
resguardar a independência dos Poderes municipais, além de ser
reivindicação da comunidade de São Romão.

Por tratar-se de iniciativa político-administrativa relevante para o
município e para a democracia, espero contar com o indispensável
apoio dos nobres pares para a efetivação desta reversão por
intermédio da 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 463/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.143/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cássia o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Cássia o imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno
com a área de 32m (trinta e dois metros) de frente e 80m (oitenta
metros) de fundo, situado na Rua do Rozário, confrontando, por um
lado, com a Rua Anna Angelina da Conceição e, por outro lado, com a
esquina da Rua São Luiz, situado nesse município, matriculado sob o
n° de ordem 4.710, à fls. 440 do livro N' 16, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Cássia.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei destina-se a abrigar a sede da
Câmara Municipal de Cássia.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O imóvel descrito pertence ao Estado. Atualmente, nele

funciona o prédio da Câmara Municipal, que requer investimentos
urgentes para reforma e manutenção das instalações.

Com a doação do imóvel para o município, será possível à Câmara
Municipal efetuar as obras. Tendo em vista que, para o Estado, é
complicado despender verbas com tal finalidade, nada mais justo que
efetuar a doação. Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares
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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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 464/2003
(Ex-Projeto de Lei n o 2.444/2002)

Altera a Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 70 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 70 -	...........................
XXV - prestação interna de serviço de transporte rodoviário de carga

destinada a contribuinte do imposto inscrito no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, na forma, no prazo e nas condições previstos
em regulamento, observado o disposto no § 7°".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O projeto de lei em teia estabelece a hipótese da não-

incidência do ICMS sobre as prestações internas de serviços de
transporte rodoviário de carga destinada a contribuinte do imposto
inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, exceto quando se
tratar de contribuinte enquadrado como microempresa. A proposição
visa a simplificar a tributação, uma vez que o transportador deixará de
destacar e pagar o ICMS, por conseguinte o tomador deixará de
creditar o referido imposto. Importa sublinhar que o projeto de lei ora
apresentado não contraria a Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que haverá
recuperação nas etapas seguintes à prestação de serviço do
montante do imposto não recolhido pelo transportador, sabendo-se
que a compensação ocorrerá quando do pagamento do ICMS na
saída subseqüente da mercadoria, promovida pelo contribuinte
tomador de serviço. Assim, nos termos do art. 14, inciso li, da Lei de
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Responsabilidade Fiscal, a receita tributária do ICMS que deixar de
ser arrecada em razão dessa nova modalidade de não-incidência será
devidamente compensada, não ocorrendo renúncia de receita.

- 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°465/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.445/2002)

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A subalínea b.5 do inciso 1 do artigo 12 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, alterada pela Lei n° 13.625, de 11 de julho
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"At 12- ..............................

b.5 - medicamentos, na forma, nas condições e na disciplina de
controle estabelecidas em regulamento".

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta 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 Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O projeto de lei em tela visa operacionalizar o

tratamento tributário dado aos medicamentos, uniformizando o
benefício fiscal de redução de alíquota interna do ICMS de 18% para
12% já assegurado anteriormente a alguns medicamentos,
notadamente os genéricos, pela Lei n° 13.625, de 2000, aprovada
nesta Casa. A disciplina de controle, a forma e as condições de
implementação do benefício fiscal para os medicamentos passarão a
ser feitas em regulamento, de modo a não restringir o alcance do
tratamento tributário diferenciado atribuído aos medicamentos. O
projeto de lei não esbarra na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n° 101/2000), uma vez que, antes da vigência da Lei n°
13.625, de 2000, cuidou o Estado de apresentar as medidas de
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compensação de receita e adequação às metas fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a que se refere o art. 14, inciso II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ademais, como os medicamentos são
regidos pela técnica da substituição tributária, em que o recolhimento
do ICMS pelo fabricante ocorre antecipadamente, não há risco de
perda mais significativa de receita tributária em face do rígido controle
sobre o setor exercido pelo Fisco Estadual.

- 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°466/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.261/2002)

Dá a denominação de Vereador Vicente Bernardes Dias ao trecho
da Rodovia MG-739 que liga o Município de Guimarânia à Rodovia
BR-365.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Vereador Vicente Bernardes Dias o trecho

da Rodovia MG-739 que liga o Município de Guimarânia à Rodovia
BR-365.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003,
Antônio Andrade
Justificação: O referido trecho rodoviário se encontra sem

denominação oficial, conforme estatui o "Boletim Rodoviário - 2000",
elaborado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.

Entendemos absolutamente justa a homenagem que fazemos
através deste projeto de lei, uma vez que o Vereador Vicente
Bernardes Dias foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes na
política do Município de Guimarânia. Foi Vereador desde 1963, tendo
sido reeleito numerosas vezes até se aposentar em 1983.

O Vereador Vicente Bernardes Dias fez muito por Guimarânia, pelas
pessoas que lá vivem ou viveram. Foi um político incansável e sempre
buscou promover o bem-estar de sua comunidade.

Reconhecer a sua importância é reforçar os ditos da história desse
município, e fazer isso é cultivar a história de nosso Estado.

Pela importância do que aqui se propõe, contamos com o apoio de
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nossos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 467/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 148/99)

Dispõe sobre a publicação de matérias no " Minas Gerais", órgão
oficial dos Poderes do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A publicação de matérias no "Minas Gerais", órgão oficial

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de terceiros, far-se-á
em cadernos específicos, com páginas distintas e numeração própria,
sob os títulos "Diário do Executivo", "Diário do Legislativo", "Diário do
Judiciário" e "Publicações de Terceiros", respectivamente.

Parágrafo único - No "Diário do Legislativo" será publicado, sob título
próprio, o expediente do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2 0 - A matéria do Poder Legislativo a ser inserida no caderno
específico obedecerá à ordem estabelecida pelo próprio Poder.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Ao propor nova forma de publicação, no "Minas

Gerais", das matérias pertinentes aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, bem como ao Tribunal de Contas, objetiva a proposição
oferecer maior clareza e facilidade de acesso às informações
referentes aos atos oficiais de divulgação obrigatória do poder público.

Quanto ao Judiciário, o "Minas Gerais", desde 1995, já vem
publicando as suas matérias subdivididas em quatro cadernos
distintos: um englobando os atos e julgados dos Tribunais de Justiça,
de Alçada e da Justiça Militar, bem como do Ministério Público, da
Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral; os demais,
expedientes e decisões do Foro da Capital, do Foro do Interior e,
ainda, do Tribunal Regional da 3H Região, respectivamente, todos com
circulação restrita a assinantes.

Pretende-se com esta proposição estender-se esse critério também
aos Poderes Executivo e Legislativo, que não vêm merecendo o
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mesmo cuidado e destaque que recebe o Judiciário. Não se
compreende, com efeito, a forma adotada por aquele órgão oficial
para a publicação do "Diário do Legislativo", que, inexplicavelmente,
tem o seu início exatamente onde termina o expediente do "Diário do
Executivo", sendo seguida da matéria intitulada "Publicações de
Terceiros", na qual se inserem assuntos de interesse de entidades de
direito público, Prefeituras e Câmaras Municipais do interior e de
particulares.

Releva acentuar que a presente proposição está calcada no antigo
Projeto de Lei n° 459/95, do ex-Deputado José Bonifácio, que, embora
houvesse merecido pareceres favoráveis de todas as comissões
técnicas onde foi apreciado, não chegou a ser votado em 2 0 turno, em
virtude de seu arquivamento ao final da 13 Legislatura.

Como se trata de matéria de interesse geral, uma vez que a
modificação proposta para a publicação no "Minas Gerais" virá
racionalizar enormemente as consultas realizadas não só por esta
Casa como por toda a sociedade mineira, solicitamos o valioso apoio
dos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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° 468/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.390/2002)

Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora
da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Passa-Tempo.

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

Nossa Senhora da Glória da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Passa-Tempo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho Particular Nossa Senhora da Glória da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Passa-Tempo, constitui-se legalmente uma sociedade civil e tem a
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finalidade de representar a SSVP, dirigindo, incentivando,
coordenando e desenvolvendo as atividades das Conferências
Vicentinas e Obras Unidas de Assistência Social, de forma educativa
e promocional, gratuitamente, independentemente de credo religioso,
cor ou nível social do assistido.

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

PROJETO DE LEI N°469/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.306/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Criança - APC -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Criança - APC.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Pró-Criança - APC -, entidade civil sem

fins lucrativos, tem como objetivo, entre outros: prestar assistência
social por meio de ações voltadas para o desenvolvimento integral dos
seus associados; promover a conscientização da família, dos
profissionais e da sociedade, visando ao desenvolvimento integral da
pessoa deficiente; propiciar tratamento especializado ao seu
beneficiário deficiente, utilizando serviços próprios ou de instituição
congêneres.

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

PROJETO DE LEI N°470/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.626/2001)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Vila
Francisco Mariano e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação
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Comunitária da Vila Francisco Mariano e Adjacências, com sede no
Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comunitária da Vila Francisco Mariano e

Adjacências - ACUVFMA - é uma entidade sem fins lucrativos que
objetiva ajudar a comunidade com ações beneficentes, recreativas,
culturais e de promoção social.

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

PROJETO DE LEI N° 471/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.236/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para
Assuntos de Segurança Preventiva - ACASP -, com sede no Município
de Divinópolis.

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

Comunitária para Assuntos de Segurança Preventiva - ACASP.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Comunitária para Assuntos de

Segurança Preventiva - ACASP -, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, cujo objetivo é dar suporte aos orgãos governamentais
responsáveis pela segurança pública, com a logística necessária para
a proteção da comunidade divinopolitana; celebrar convênios para o
recebimento e aplicação de verbas na área de segurança pública e
promover maior interação entre a sociedade civil e os referidos órgãos
governamentais.

- 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°472/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.480/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital
João XXIII, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Amigos do Hospital João XXIII, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A referida Associação, fundada em 2000, tem por

finalidade precípua colaborar com o Hospital João XXIII na
administração de recursos a serem captados pelo grupo de
associados voluntários juntamente com a Diretoria do Hospital,
receberá os recursos e irá incorporá-los ao patrimônio hospitalar, tudo
isso visando ao bem-estar da comunidade local.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 473/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 360/99)

Dispõe sobre a prática de Educação Física nas unidades do sistema
estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Educação Física fará parte do currículo de todas as

unidades escolares e níveis educacionais do sistema estadual de
ensino.

Art. 20 - E facultativa a prática de Educação Física, em todos os
níveis, ao aluno que comprove atividade profissional em jornada igual
ou superior a seis horas, que seja maior de 30 anos de idade, que
estiver prestando serviço militar, que comprove estar obrigado a tal
prática em entidade militar e, finalmente, àqueles que estiverem
matriculados em curso de pós-graduação.
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Parágrafo único - Ficam isentos também da prática de Educação

Física as alunas que tiverem prole, bem como os alunos que sofrerem
doenças contagiosas ou estejam incapacitados temporária ou
permanentemente, segundo comprovação médica.

Art. 30 - O exercício da docência ou a orientação da prática de
Educação Física cabe ao formando do respectivo curso superior,
podendo este ser substituído pelo diplomado de curso técnico ou
profissionalizante da mesma habilitação.

§ 10 - Terão preferência para exercer o magistério mencionado neste
artigo os diplomados que tiverem cursado a disciplina de metodologia
do ensino de Educação Física.

§ 20 - A Secretaria de Estado da Educação promoverá cursos de
metodologia de Educação Física para profissionais do curso superior
e do ensino médio de modo geral, os quais poderão substituir os
diplomados de cursos superior e profissionalizante ou técnico
mencionados neste artigo.

Art. 40 - O ensino de Educação Física nas unidades de ensino do
sistema estadual de ensino poderá valer-se de convênios com
entidades esportivas ou sociais, utilizando-se a prática em tais setores
como créditos escolares.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Para a vida moderna, em que os jovens correm o risco

de uma série de chamamentos arriscados, como o vício da droga e
outras atividades malévolas, a prática e o ensino de Educação Física
tornaram-se um imperativo para o poder público.

Esta proposição visa a disciplinar atividades educacionais do setor,
sobretudo estabelecendo prerrogativas para lecionar e a forma de
substituição dos docentes. Especifica por outro lado, os casos em que
a Educação Física pode ser facultativa, bem como as hipóteses de
isenção por motivo de doença ou incapacidade temporária ou
permanente do aluno.

Dada a quase inexistência de normas reguladoras da matéria na
área educacional do Estado, contamos com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

rÀ



379
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação

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

PROJETO DE LEI N°474/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 239/99)

Fixa normas para o ensino superior no sistema estadual de ensino
de Minas Gerais.

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

Do Ensino Superior
Art. 1° - A educação superior tem por objetivo a pesquisa e o

desenvolvimento das ciências, das letras e das artes e a formação de
profissionais de nível universitário, segundo as normas gerais da
legislação federal e o disposto nesta lei.

Art. 2° - O ensino superior, indissociável da pesquisa e da extensão,
será ministrado em universidades e, excepcionalmente, em
estabelecimentos isolados e outras entidades educacionais.

Art. 30 - As universidades gozam de autonomia didático-científica,
disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida segundo
seus estatutos e a legislação competente.

Art. 4° - A organização e o funcionamento das universidades serão
disciplinados em estatutos e regimentos, que poderão ser alterados
pelos órgãos competentes.

Art. 50 - As universidades poderão ser organizadas mediante a
reunião de estabelecimentos ou a estruturação direta, segundo projeto
devidamente informado, ficando sujeitas à autorização e ao
credenciamento por meio de parecer do Conselho Estadual de
Educação e decreto do Governador do Estado, ouvida, se necessário,
a Secretaria de Estado da Educação por intermédio de seu setor
competente.

Art. 60 - Será livre a associação de instituições públicas e
particulares de ensino superior numa mesma entidade, conforme
cláusulas aprovadas pelos respectivos órgãos competentes.

Art. 70 - São instituições de ensino superior do sistema estadual:
- universidades;

li - centros universitários de ensino;
111 -faculdades integradas;
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IV - faculdades isoladas;
V - institutos superiores de educação;
VI - instituições superiores ou escolas superiores.
Art. 80 - São centros universitários de ensino as instituições de

ensino superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais áreas de
conhecimento, que se caracterizam pelo nível de ensino oferecido,
comprovado pela qualificação de seu corpo docente e pelas condições
de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar.

Parágrafo único - Constituem faculdades integradas aquelas que
articulam seus serviços burocráticos em uma única entidade, para
servir e apoiar vários cursos superiores, sob a responsabilidade de um
Diretor-Geral e órgãos coletivos que tenham subscrito o documento de
integração.

Art. 90 - Os cursos devidamente autorizados, na forma desta lei,
deverão iniciar suas atividades acadêmicas, salvo motivo de força
maior, no prazo máximo de doze meses, findo o qual será revogado o
ato de autorização, ficando vedada, nesse período, a transferência do
curso autorizado para outra instituição ou entidade.

Art. 10 - As instituições credenciadas como universidades terão oito
anos para cumprir integralmente as condições estabelecidas nesta lei,
observado o seguinte:

- no final do primeiro ano da vigência desta lei, as universidades
deverão comprovar que promoveram a revisão de seus estatutos de
forma a adequá-los às exigências da Lei n° 9.394, de 1996,
especialmente no que tange ao parágrafo único do art. 53;

II - até o final do oitavo ano de vigência desta lei, as atuais
universidades deverão comprovar que:

a) pelo menos um terço dos docentes está em regime de tempo
integral;

b) no mínimo um terço do corpo docente possui titulação de
mestrado ou doutorado;

III - o descumprimento dos requisitos fixados neste artigo poderá,
caso não haja justificativa plausível, resultar na reclassificação
provisória da universidade como centro universitário de ensino até que
obtenha resultado positivo em nova avaliação, a ser por ela solicitada.

Art. 11 - São cursos de pós-graduação "stricto sensu" os de
mestrado e os de doutorado reconhecidos e avaliados na forma da lei.
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Art. 12 - As universidades, em princípio, organizar-se-ão com as

seguintes características:
a) unidade de administração e meios de funcionamento;
b) estrutura orgânica com departamentos ou órgãos mais amplos e

flexíveis;
c) unidade de funções de ensino, pesquisa e extensão, sem a

duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes;
d) racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos

materiais e humanos;
e) universidade de campo, pelo cultivo de áreas fundamentais dos

conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em razão de
ulteriores aplicações, e de uma ou mais áreas técnico-profissionais;

f) flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças
individuais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos
para novos cursos e programas de pesquisa;

g) extensão universitária promovida em áreas carentes, com traços
de subdesenvolvimento coincidindo, se possível, com a ação social
programada;

h) um ou vários "campi" de atuação.
1 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às

universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
- criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de

educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as
diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica,
produção artística e atividades de extensão;

IV - lixar o número de vagas de acordo com a capacidade
institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em
consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de

investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem
como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
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IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista

no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação

financeira resultante de convênio com entidades públicas e privadas.
§ 20 - Para garantir a autonomia didático-científica das

universidades, caberá aos colegiados de ensino e pesquisa decidir,
dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

- criação, expansão, modificação e extinção de cursos nos seus
"campi";

II - ampliação e diminuição de vagas;
III - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.
Art. 13 - Caberá ao Governador do Estado, por decreto, autorizar o

funcionamento das universidades, dos centros universitários de ensino
e das demais instituições universitárias, bem como assinar o
respectivo ato de credenciamento ou reconhecimento, ouvido sempre
o Conselho Estadual de Educação e, se necessário, a Secretaria de
Estado da Educação.

Art. 14 - A designação de Reitores e Vice-Reitores de universidades
e Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias ou
estabelecimentos isolados será providenciada na forma dos estatutos
e dos regimentos respectivos, devidamente aprovados na forma da lei.

Art. 15 - Nas universidades e nas demais instituições de ensino
superior poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos:

a) de graduação, abertos à matrícula de candidatos que hajam
concluído o ciclo colegial ou equivalente e tenham sido classificados
em processo seletivo;

b) de pós-graduação, abertos à matricula de candidatos diplomados
em curso de graduação que preencham as condições prescritas em
cada caso;

c) de especialização e aperfeiçoamento, abertos à matrícula de
candidatos diplomados em cursos de graduação ou que apresentem
títulos equivalentes;

d) de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os
requisitos exigidos;
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e) outros tipos a serem aprovados na forma da legislação.
Art. 16 - Além dos cursos correspondentes a profissões reguladas

em lei, as universidades, os centros universitários de ensino e os
estabelecimentos isolados poderão organizar outros para atender às
exigências de sua programação específica e fazer face a
peculiaridades do mercado de trabalho regional.

Art. 17 - As universidades, os centros universitários e as demais
instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma
de cursos e serviços especiais, as atividades de extensão e os
resultados de pesquisas que lhe são inerentes.

Art. 18 - Os processos seletivos referidos na alínea "a" do art. 15
abrangerão os conhecimentos comuns às atividades de diversas
formas de educação do 2° grau, sem ultrapassar esse nível de
complexidade, para avaliar a formação recebida pelos candidatos e
sua aptidão intelectual para estudos superiores, dando ênfase a
Língua Portuguesa e História do Brasil.

Art. 19 - Os cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida,
apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à duração, a
fim de corresponder às condições do mercado de trabalho.

§ 1 0 - Serão organizados cursos seqüenciais de formação
profissional, com duração inferior aos de graduação, destinados a
proporcionar habilitações de grau superior.

§ 20 - Os estatutos e os regimentos disciplinarão o aproveitamento
dos estatutos dos ciclos básicos e profissionais, inclusive os de curta
duração, entre si e entre outros cursos.

Art. 20 - Os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e
outros serão ministrados de acordo com os planos traçados e
aprovados pelas universidades ou pelos centros universitários de
ensino.

Art. 21 - Os diplomas expedidos correspondentes a cursos
legalmente reconhecidos, bem como a cursos credenciados de pós-
graduação, serão registrados na própria universidade, importando
capacitação para exercício profissional na respectiva área abrangida,
com validade, segundo a lei federal, em todo o território nacional.

Art. 22 - Entre os períodos letivos regulares, conforme disponham os
estatutos e os regimentos, poderão ser executados programas de
ensino, de pesquisa e de extensão que assegurem o funcionamento
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contínuo das instituições de ensino superior.

Art. 23 - Será obrigatória, no ensino superior, a freqüência de
professores e alunos, bem como a execução integral dos programas
de ensino.

§ 1° - Na forma dos estatutos e dos regimentos, será passível de
sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como justo pelo
órgão competente, deixar de cumprir o programa a seu cargo ou o
horário de trabalho a que esteja obrigado, importando a reincidência
nas faltas previstas neste artigo em motivo bastante para exoneração
ou dispensa, caracterizando-se o caso como causa para rescisão.

§ 2° - Considerar-se-á reprovado o aluno que deixar de cumprir um
número mínimo das atividades programadas para cada disciplina,
previsto em estatuto ou regimento, podendo a norma regimental
estabelecer níveis de aproveitamento elevado que permitam maior
número de faltas.

§ 30 - O ano letivo poderá ser prorrogado por motivo de calamidade
pública, guerra externa, convulsão interna e, a critério dos órgãos
competentes da universidade, dos centros universitários e de outras
instituições, por causas excepcionais, independentes da vontade do
corpo discente.

Art. 24 - A formação de professores para o ensino de 2 0 grau, de
disciplinas gerais e técnicas, bem como o preparo de especialistas
destinados ao trabalho de planejamento, supervisão, administração,
inspeção e orientação, no âmbito de escolas e sistemas escolares,
far-se-á em nível superior.

§ 1° - A formação dos professores e dos especialistas previstos
neste artigo realizar-se-á nas universidades, mediante a cooperação
das unidades responsáveis pelos estudos incluídos nos currículos dos
cursos respectivos.

§ 2° - A formação a que se refere este artigo poderá concentrar-se
em um só estabelecimento isolado, ou resultar da cooperação de
vários, devendo, na segunda hipótese, obedecer à coordenação que
assegure a unidade dos estudos, na forma regimental.

§ 3° - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e



385
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em
nível médio, na modalidade Normal.

40 - A formação do professor normalista de 2° grau será
incentivada em áreas em que os diplomados em nível superior não
atendam às demandas existentes.

§ 50 - Os institutos superiores de educação manterão:
- cursos formadores de profissionais para a educação básica,

inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes
para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino
fundamental;

II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

III - programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis.

Capítulo lI
Do Corpo Docente

Art. 25 - O regime jurídico do magistério superior será, na falta de lei
específica, regulado pela legislação trabalhista e pelos estatutos e
regimentos das universidades e dos estabelecimentos isolados.

Art. 26 - Entendem-se como atividades de magistério superior para
efeitos desta lei:

a) as que, pertinentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensão,
se exerçam nas universidades, nos centros universitários de ensino e
nos estabelecimentos isolados, em nível de graduação, ou mais
elevado, para fins de transmissão e ampliação do saber;

b) as inerentes à administração escolar e universitária exercida por
professores.

Art. 27 - Serão considerados, em caráter preferencial, para o
ingresso e a promoção na carreira docente do magistério superior, os
títulos universitários de mestrado ou doutorado ou freqüência regular
em cursos de pós-graduação e o teor científico dos trabalhos dos
candidatos, principalmente obras publicadas.

Art. 28 - As universidades deverão, progressivamente, estender a
seus docentes os regimes de dedicação exclusiva nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Art. 29 - O regime a que se refere o artigo anterior será
prioritariamente estendido às áreas de maior importância para a
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formação básica e profissional.

Art. 30 - Ao pessoal do magistério superior, admitido mediante
contrato de trabalho, aplica-se exclusivamente a legislação trabalhista,
mantido o regime estatutário mesmo para os professores públicos
colocados, pelo poder público, à disposição de mantenedoras, com
estruturas do Direito privado.

Capítulo III
Do Corpo Discente

Art. 31 - O corpo discente terá representação, com direito a voz e
voto, nos órgãos colegiados das universidades e dos
estabelecimentos isolados de ensino superior.

§ 1° - A representação estudantil terá por objetivo a cooperação
entre administradores, professores e alunos no trabalho universitário.

§ 20 - A designação dos representantes estudantis será feita
obedecendo-se a escolha do corpo discente e segundo critérios que
levem em conta o aproveitamento escolar dos candidatos, de acordo
com os estatutos e os regimentos das unidades de ensino.

Art. 32 - Em cada universidade, centro universitário de ensino ou
estabelecimento isolado de ensino superior poderá ser organizado
diretório para congregar os membros do respectivo corpo discente.

§ 1° - Além do diretório de âmbito universitário, poderão formar-se
subdiretórios setoriais, de acordo com as estruturas internas de cada
universidade, e, de acordo com os chefes de departamentos,
comissões de cooperação escolar, compostas de alunos de melhor
aproveitamento.

§ 2° - Os regimentos elaborados pelos diretórios serão submetidos à
aprovação da instância universitária ou escolar competente.

§ 3° - O diretório cuja ação não estiver em consonância com os
objetivos para os quais foi instituído será passível de sanções,
previstas nos estatutos ou nos regimentos.

§ 40 - Os diretórios são obrigados a prestar contas de sua gestão
financeira aos órgãos da administração universitária ou escolar, na
forma do regimento da instituição.

Art. 33 - As instituições de ensino superior deverão:
a) por meio de suas atividades de extensão, proporcionar aos

corpos discentes oportunidades de participação em programas de
melhorias das condições de vida da comunidade e no processo geral
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do desenvolvimento;

b) assegurar ao corpo discente os meios para a realização dos
programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos;

c) estimular as atividades de educação física e de desportos;
d) promover as atividades que visem à formação cívica, considerada

indispensável à criação de uma consciência de direitos e deveres do
cidadão e do profissional.

Art. 34 - As universidades poderão criar as funções de monitor para
alunos do curso de graduação que demonstrem capacidade de
desempenho em atividades técnico-didáticas de determinadas
disciplinas.

Capítulo IV
Disposições Gerais

Art. 35 - O Conselho Estadual de Educação interpretará as
disposições das leis estaduais de interesse do sistema de ensino do
Estado.

Parágrafo único - Na interpretação da lei, ter-se-ão sempre em vista
os resultados educacionais, científicos e culturais que prevalecerão
sobre os formalismos burocráticos.

Art. 36 - O Conselho Estadual de Educação, após inquérito
administrativo especial realizado pelo setor competente da Secretaria
da Educação, poderá suspender o funcionamento de qualquer
estabelecimento isolado de ensino superior ou intervir na autonomia
de qualquer universidade, na forma da legislação federal aplicável.

Parágrafo único - No caso de universidade, a suspensão da
autonomia só ocorrerá por decreto do Governador do Estado, após
pronunciamento do Conselho Estadual de Educação, amplamente
debatida a matéria, com a defesa plena da interessada, atendida a
legislação federal aplicável, podendo haver recurso para o Ministério
da Educação, se o assunto versar sobre normas legais de estrita
competência da União.

Capítulo V
Disposições Transitórias

Art. 37 - As atuais universidades do sistema estadual em Minas
Gerais serão consideradas centros de apoio ao desenvolvimento do
ensino no Estado e deverão, na medida do possível, contribuir com a
alfabetização e com bolsas de estudos para alunos carentes o apoio
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do poder público estadual no esforço de sua expansão educacional
e científica.

Art. 38 - As entidades mantenedoras de instituições universitárias
poderão se estruturar como autarquias, fundações públicas ou
sociedades sem fins lucrativos, com participação do poder público
estadual.

§ 1° - As fundações instituídas por lei estadual, desde que não
mantidas pelo poder público, poderão se estruturar como
organizações privadas, na forma da legislação federal, ou adotar a
alternativa prevista no inciso II do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

§ 2° - Transformada a instituição em sociedade comercial, esta se
submeterá às exigências da lei federal competente.

Art. 39 - A instituição de ensino superior poderá transferir-se de uma
pessoa para outra mantenedora, do que será dada ciência ao
Conselho Estadual de Educação, mas, se for mantida com recursos
públicos, dependerá da autorização deste, na forma da lei.

Art. 40 - No exame dos pedidos de autorização de cursos
superiores, o Conselho Estadual de Educação deverá levar em conta
a necessidade da região e as possibilidades do funcionamento da
futura instituição, além de outros dados de interesse cultural.

Parágrafo único - Os pedidos mencionados neste artigo,
encaminhados pelo Secretário da Educação, pelos Prefeitos das
grandes cidades e pela Comissão de Educação da Assembléia
Legislativa, terão preferência para a apreciação devida no Conselho
Estadual de Educação, independentemente da época em que forem
remetidos a esse colegiado.

Art. 41 - A criação de instituições universitárias será estimulada em
todo o Estado, devendo o município dar ênfase à formação dos
docentes e dos especialistas em ensino fundamental e pré-escolar e,
ainda, em ciências contábeis e administrativas, tendo em vista o
desenvolvimento social.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 43 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Este projeto de lei, elaborado com base no Projeto de
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Lei n° 1.387197, do Deputado Francisco Ramalho, que se refere ao
ensino superior, versa sobre a exigência constitucional para o Estado,
mas se fundamenta nas linhas básicas da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n° 9.394, de 1996). Também é inspirado na
legislação anterior, no que deixa de conflitar com os textos vigentes, e
em decretos federais e decisões dos Conselhos Nacional de
Educação e Estadual de Educação. E também fruto de exigência do
art. 88 da citada lei federal, que determina a feitura de tal norma legal.

A Carta Magna, no seu art. 24, IX, § 1° e 20 , estabelece que
compete à União legislar sobre normas gerais de educação e ensino
de desporto, cabendo aos Estados legislar suplementarmente, isto é,
completar a norma federal, no que tange às peculiaridades e aos
interesses estaduais ou regionais. No que se refere aos Territórios, ao
Distrito Federal e a seus próprios serviços, caberá à União promover a
sua própria legislação.

Sobre o assunto ensina o Prof. Raul Machado Horta, referindo-se à
legislação concorrente e aos novos atributos do Estado, decorrentes
daquele artigo: "Trata-se de inovação relevante, que supera os
ensaios tímidos da competência supletiva e complementar das
Constituições Federais anteriores. Enriqueceu a autonomia formal,
dispondo que a competência da União consistirá no estabelecimentos
de normas gerais, isto é, normas não exaustivas, e a competência dos
Estados se exercerá no domínio da legislação suplementar (art. , % 1°
e 20, da Constituição Federal). A lei de normas gerais deve ser uma
lei-quadro, uma moldura legislativa. A lei estadual introduzirá a lei de
normas gerais no ordenamento do Estado, mediante o preenchimento
dos claros deixados por ela, de forma a afeiçoá-la às peculiaridades
locais" ('Estudos de Direito Constitucional", pág. 420).

Também sobre a mesma matéria, assim se pronunciou o Deputado
e Prof. Bonifácio de Andrada, em parecer na Câmara dos Deputados:
"A tradição dos Estados membros, após a Constituição de 1934, é
omitirem-se das suas tarefas legislativas e submeterem-se à
agressividade político-administrativa do poder central. Apesar de a
Constituição de 1988 abrir novas e objetivas atribuições à unidade
federada, esta, entre nós, ainda não exerceu sua plena competência
nas áreas de educação, tributária, penitenciária, urbanística, de meio
ambiente, de cultura, de desportos e outras, permanecendo sob o
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trauma histórico do pernicioso centralismo".

Verifica-se, portanto, que há hoje uma nova sistemática
constitucional, que nos levará a uma estrutura de leis estaduais que
diferem do arcabouço centralizado de 1967 e 1969. Constatam-se,
dessa forma, na legislação do País, três tipos de leis na área
educacional:

1 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já promulgada
(Lei n°9.394, de 1996), que dispõe sobre normas gerais para o País;

2 - Lei Estadual de Ensino, a ser votada em cada Estado, contendo
normas específicas para a realidade estadual;

3 - Lei Federal de Ensino para os Territórios e serviços educacionais
da União.

Focalizando os três patamares das leis educacionais mencionadas,
logo se deduz que a legislação há de abranger o 1°, o 2° e o 3 1 grau
ou o ensino superior.

Este projeto de lei abrange apenas as matérias do ensino superior
para o sistema estadual de ensino de Minas Gerais.

Inicialmente cumpre dizer que o projeto é fiel aos novos
mandamentos da genérica Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a Lei n° 9.394, Lei Darcy Ribeiro, de 24/12/96. Examinando
os termos, verifica-se que o projeto se vale de algumas disposições de
leis anteriores cujo conteúdo não conflita com as recentes normas
legais em vigor.

Algumas conceituações do Decreto Federal n° 2.207, de 1997, são
registradas neste projeto, adaptando-se várias exigências às
peculiaridades do Estado, no que concerne a universidades e novas
instituições educacionais. E preciso ficar claro que o citado dccreto se
destina ao sistema federal de ensino, embora tenha significativos
dispositivos que se aplicam à educação brasileira, de modo geral.

Acrescente-se, ainda, que foram aproveitados princípios da nova
política educacional federal, no que concerne à transformação de
fundações e ao deslocamento das entidades de ensino de um sistema
para outro, tendo em vista a experiência atual, o que é mencionado no
citado decreto.

Seguindo-se as linhas constitucionais vigentes, que fortalecem o
sistema estadual de ensino, deferiu-se ao Governador do Estado, à
semelhança do Presidente da República, a faculdade de decidir, nos
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termos finais, o ato que autoriza o funcionamento de instituições
universitárias, o que resolverá relevantes questões nessa matéria.

Este projeto, além de disciplinar em termos modernos o ensino
superior no Estado, estabelece regras que asseguram a autonomia
estadual, garantindo ao poder público mineiro as faculdades que
constitucionalmente detém para gerir e legislar sobre a educação em
nível superior no Estado de Minas Gerais. E uma proposta que
necessita urgente apreciação, para que tenhamos, quanto antes, uma
legislação universitária para nossos estabelecimentos educacionais.

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

PROJETO DE LEI N° 47512003
(Ex-Projeto de Lei n° 698/99)

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, com sede no
Município de Ubá.

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

Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, com
sede no Município de Ubá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Distrito de Ubari - CODEUBA -, fundado em 27/7/79, com sede em
Ubá, é uma sociedade civil de caráter assistencial, beneficente e
filantrópico, sem fins lucrativos, que tem por finalidade trabalhar em
favor da população local, visando à melhoria das condições sócio-
econômicas da comunidade em que se acha integrada, e promover,
ainda, programas que objetivem a proteção à saúde da família, da
maternidade, da infância e da velhice, o incentivo à cultura e aos
esportes, o combate à fome e à pobreza e a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência, entre outros.

A entidade, cuja diretoria é composta de pessoas reconhecidamente
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções, está
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, do
Ministério da Previdência e Assistência Social. Vem funcionando
regularmente há mais de 20 anos, já tendo, inclusive, recebido o
reconhecimento de utilidade pública no âmbito municipal, por meio da
Lei Municipal n°2.782, de 16/12/97, de Ubá.

Pelas razões aduzidas e considerando que o CODEUBA, conforme
documentação apresentada, preenche todos os requisitos legais para
obtenção do título de utilidade pública, contamos com o apoio dos
nobres pares nesta Casa para aprovação do presente 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°476/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.104/2002)

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Móveis e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, na microrregião de Ubá, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba,
Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco,
sendo Ubá o município sede do pólo.

Art. 20 - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 20:

- a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso 1;

rÀ



393
III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições

especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 40 - O Estado de Minas Gerais fica autorizado a conceder às
empresas referidas no art. 20 os seguintes benefícios fiscais:

- redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 50 - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1°
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 60 - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 70 - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de
desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de empresas
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 80 - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao Governo do
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Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

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

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando uma expressiva expansão e se constitui de mais de 6
mil empresas, colocando o Estado em 5 0 lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
diferentes regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e
o aumento da renda.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Ubá, busca fazer justiça à região e incentivar a expansão
dessa importante atividade econômica, a qual hoje representa o 30
pólo moveleiro do Brasil.

Por estas razões e porque a região de Ubá, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico da
região, aguardo dos meus pares apoio à aprovação desta proposição.

- 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° 477/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.95812002)

Dispõe sobre informações relativas a consultas realizadas em banco
de dados e cadastro de consumidores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido aos administradores de bancos de dados e

cadastros de consumidores o repasse de informações sobre consultas
realizadas pelos fornecedores aos seus associados.

Parágrafo único - Essas informações, de cunho não restritivo,
consistem no nome e número de consultas realizadas por fornecedor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
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Antônio Genaro
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo proibir a divulgação

das informações sobre consultas de cunho não restritivo realizadas
nos bancos de dados e cadastros de consumidores (SPC, SERASA e
outros) às entidades mantenedoras desses serviços.

O repasse de informações sobre as consultas realizadas tem
ocasionado a negação de crédito a diversos consumidores, mesmo
àqueles a respeito dos quais não há informações restritivas que
possam justificar tal procedimento.

Com a prática desse critério de concessão de crédito, o que vemos
é a crescente e obrigatória corrida dos consumidores aos órgãos
mantenedores dos bancos de dados e cadastros de consumidores,
para solicitar que sejam simplesmente apagadas as consultas
realizadas e possam voltar a ter crédito na praça.

O que se apresenta como mais absurdo é o fato de tais informações
se referirem apenas às consultas feitas junto aos dados cadastrais
dos consumidores, nada citando sobre a ocorrência de negócio
efetuado entre o consumidor consultado e o consultante, o que
significa dizer que qualquer estipulação nesse sentido não passa de
mera especulação. Demonstra, ainda, desrespeito à nova postura dos
brasileiros, que atualmente, com maior consciência de consumidores,
buscam pesquisar o mercado antes de decidir onde fechar o negócio.

Portanto, não nos parece justo que sejam penalizados pelo exercício
de seus direitos de cidadão e consumidor, ao tentarem se precaver
dos altos juros, preços e diferenças encontradas no mercado.

Pela importância e alcance social de tal projeto, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 478/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.442/2001)

Dispõe sobre a proibição da avaliação do ensino religioso nas
escolas públicas de ensino fundamental do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O ensino religioso, disciplina de matrícula facultativa nas

escolas públicas de ensino fundamental, não poderá sofrer nenhuma
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espécie de avaliação que resulte em aprovação para a série
subseqüente do aluno nela matriculado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Genaro
Justificação: Atualmente estamos lidando com uma prática

crescente em nossas escolas: a imposição do ensino religioso aos
alunos e sua utilização como parâmetro de aprovação escolar. Tal fato
vem assustando pais e alunos, além de contrariar a legislação e de
tratar-se de prática discriminatória.

O que se pretende é assegurar a diversidade cultural e religiosa do
Brasil e não permitir que o exercício ou instrução de caráter religioso
nas escolas públicas de ensino fundamental seja obrigatório e
determinante na aprovação escolar. Por meio deste projeto, buscamos
reforçar o exercício da liberdade religiosa, fundamental para que não
se institua, na prática, o proselitismo.

Pela importância do projeto, contamos, pois, com o apoio de nossos
nobres pares 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. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°479/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 571/99)

Autoriza o Poder Executivo a doar os bens móveis cedidos aos
órgãos da administração direta e indireta dos municípios do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar os bens móveis

cedidos, a qualquer título, aos órgãos da administração direta e
indireta dos municípios do Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A cessão do direito de uso sobre bens móveis, pelo

Poder Executivo Estadual, aos municípios é uma prática que vem
demonstrando ser inconveniente do ponto de vista da administração
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pública. De fato, o Governo mineiro despende esforços e recursos
para o cadastramento e controle de tais bens, o que seria
desnecessário se eles fossem definitivamente doados. Com  efeito,
tornando-se proprietários, os municípios seriam responsáveis pelos
bens e zelariam por eles com maior esmero. A experiência demonstra
que, no mais das vezes, quando o bem retorna aos cuidados do
Governo Estadual, encontra-se malcuidado, exigindo dos cofres
estaduais gastos para sua restauração.

Releva salientar, ainda, que a descentralização da administração
pública é meta da moderna política, que deve buscar a eficiência na
gestão da coisa pública, sem perder de vista o interesse coletivo.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares à aprovação desta proposição.

- 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°480/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.527/2001)

Dispõe sobre o arquivamento dos autos de processos pelo Tribunal
de Contas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Tribunal de Contas do Estado arquivará os autos dos

processos anteriores a 1997 e não analisados até dezembro de 2001,
com exceção dos atos de aposentadoria.

§ 1° - Os autos dos processos poderão ser desarquivados a pedido
de qualquer cidadão, associação ou câmara de vereadores, até o
período de seis meses contados do arquivamento.

§ 2° - Após o prazo referido no parágrafo anterior, fica o Tribunal de
Contas do Estado autorizado a destruir os autos dos processos
arquivados, informando as Câmaras de Vereadores da decisão.

Art. 20 - O Tribunal de Contas do Estado promoverá ampla
divulgação do conteúdo desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se todas as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: Encontram-se pendentes de análise pelo Tribunal de
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Contas do Estado - TCE - numerosos processos anteriores a 1997.
Essa situação dificulta e emperra os trabalhos do órgão, pois o TCE
tem de analisar os processos presentes e os passados. A proposição
visa a agilizar os trabalhos do Tribunal de Contas, tendo em vista o
princípio da eficiência introduzido na Constituição da República pela
Emenda à Constituição n° 19. Conto com o apoio dos colegas
parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 481/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.440/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Maravilhas o imóvel de propriedade do Estado constituído por um
terreno com área de 1.500 M2  (mil e quinhentos metros quadrados),
situado nesse município, matriculado sob o n° R-1-22.435, no livro de
transcrição n° 202, sob o n° R-1, a fls. 287, no Cartório de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos Kátia Berenice Santiago Pereira
Suave, da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma creche municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a

doação de um terreno com área total de 1.500M 2 de propriedade do
Estado.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de fundamental
importância para o Município de Maravilhas, qual seja a construção de
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uma creche municipal que visará, sobretudo, o atendimento de
crianças carentes no âmbito do município.

Imprescindível se revela a aprovação deste projeto de lei para a
concretização do meritório projeto idealizado. Portanto, contamos com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- 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°482/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.466/2002)

Altera a Lei n° 14.202, de 2002, acrescentando providência
educacional.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 14.202, de 2002, passa a ter a seguinte

redação:
"Art. 1° - As universidades do sistema estadual de educação

poderão firmar convênios com os municípios mineiros para a
realização dos cursos Normal Superior, Pedagogia e Licenciatura,
com adoção das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento, passando esses a integrar as suas sedes.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de lei visa a fortalecer e expandir o

Sistema Estadual de Educação dentro das perspectivas que se abrem
no Pais, onde são inúmeros os pedidos para a ampliação da presença
de instituições universitárias no Estado e no território nacional.

Pretende-se ampliar a presença da universidade com cursos de
licenciatura onde os municípios se dispuserem a colaborar para
implantá-los, o que é hoje uma necessidade com a falta de
professores do 2° grau no interior de Minas, sobretudo no setor das
ciências exatas (Física, Química, Matemática).

Do ponto de vista constitucional, encontra este projeto de lei pleno
abrigo, pois o Estado tem competência para estabelecer normas
legais na área da educação em decorrência do Sistema Estadual de
Educação.
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Esta proposição busca soluções significativas para educação

superior em Minas, onde é elevado o déficit de professores no 20 grau
e onde maior é ainda o número de jovens que estão na idade de
freqüentar o ensino superior, sendo cerca de 4 milhões, existindo em
Minas apenas 160 mil vagas no ensino universitário do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 483/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.990/2002)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a projetos turísticos
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado concederá incentivo fiscal a contribuinte que

apoiar financeiramente projetos de promoção do turismo em Minas
Gerais, nos termos desta lei.

Art. 20 - Para efeitos desta lei, considera-se:
- incentivador o contribuinte tributário, pessoa jurídica que apóie

financeiramente projeto turístico;
II - empreendedor o promotor do projeto turístico.
Parágrafo único - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos

e as condições exigidas do empreendedor para candidatar-se aos
benefícios desta lei.

Art. 30 - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que apóie financeiramente projeto turístico poderá deduzir do valor do
imposto devido mensalmente os recursos aplicados no projeto, na
forma e nos limites estabelecidos por esta lei.

§ 1° - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a
3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o
valor total dos recursos dedutíveis.

§ 20 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta
dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor turístico.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3° não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, os seguintes percentuais:
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- 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2003;

II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2004;
III - 025% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de

2005;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), no exercício de 2006 e nos

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto

turístico aprovado deverá aguardar o próximo exercício fiscal para
receber o incentivo.

Art. 5 0 - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3° será de,
no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos destinados
ao projeto pelo incentivador, cabendo ao empreendedor integralizar o
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em
regulamento.

Art. 60 - Poderão ser beneficiados por esta lei projetos turísticos nas
áreas de:

- pesquisas e levantamentos sobre aspectos turísticos do Estado;
li - promoção e divulgação do turismo no Estado;
III - outras formas relevantes para atração do turista para o Estado;
IV - bolsas de estudo nas áreas ligadas ao turismo;
V - preservação do meio ambiente e de pontos turísticos históricos,

culturais, de lazer e esporte;
VI - promoção de festividades, feiras e outras manifestações das

tradições mineiras de reconhecido interesse turístico.
Art. 70 - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da

aplicação desta lei, o projeto turístico deverá ser previamente
aprovado pela Secretaria de Estado de Turismo.

§ 1° - Apresentado à Secretaria de Estado de Turismo, o projeto
será apreciado por uma comissão técnica, no prazo e na forma
estabelecidos em regulamento, ouvida a Secretaria de Estado da
Fazenda.

§ 2° - Terá prioridade para exame o projeto que contenha intenção
do incentivador em apoiá-lo financeiramente.

§ 3° - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento,
será composta por técnicos da administração estadual e de entidades
de classe da área de turismo.

§ 4° - A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de
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recursos a ser concedido a cada projeto.

Art. 80 - E vedada a concessão de incentivo previsto nesta lei a
órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de
qualquer esfera federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o "caput" deste artigo não
se aplica a:

- entidade da administração pública indireta que desenvolva
atividade relacionada com a área turística;

li - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a
finalidade de dar suporte a atividades turísticas pertencentes ao poder
público.

Art. 90 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que
se referem os incisos do parágrafo único do art. 8 0 não poderá
ultrapassar 35% (trinta e cinco por cento) da parcela da receita do
ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para projetos turísticos.

Art. 10- E vedada a utilização de incentivo fiscal para projeto de que
sejam beneficiários o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de
qualquer destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no "caput" deste artigo
estende-se aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e
ao cônjuge ou companheiro do incentivador, contribuinte ou sócio de
qualquer destes,

Art. 11 - Na divulgação do projeto financiado nos termos desta lei,
deverá constar, obrigatoriamente, o apoio institucional do Governo do
Estado e da Secretaria de Estado de Turismo.

Art. 12 - O incentivador ou o contribuinte que se utilize
indevidamente dos benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica
sujeito a multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter
sido efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias cabíveis.

Art. 13 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos do turismo terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos turísticos beneficiados por esta
lei.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data da sua publicação.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



403
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: O turismo é uma das atividades econômicas em que o

Governo do Estado investe como uma das melhores opções de
desenvolvimento local sustentado. Para isso realizou um cuidadoso
levantamento dos seus potenciais, a partir da definição de 32 circuitos
turísticos, contemplando ainda os pólos do vale do Jequitinhonha, dos
Caminhos do Norte de Minas e do vale mineiro do São Francisco.

O propósito maior é consolidar esse potencial e desenvolver a
indústria do turismo em todos os municípios mineiros, a partir dos
seus atributos e atrativos, preservando a cultura, as tradições e a
memória de cada região.

Para agilizar e atrair novos investimentos no setor nas diversas
regiões do Estado, necessário se torna criar instrumentos capazes de
canalizar recursos para o turismo por meio de incentivo fiscal.

Esta proposição se justifica pelo seu alcance econômico-social,
promovendo o crescimento do setor sem sacrificar os níveis de
arrecadação do Estado e servindo, ainda, como promotor direto e
indireto de novas fontes.

- Publicado, vai 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°484/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.436/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Divinésia - APAE de Divinésia, com sede nesse
município.

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

Amigos dos Excepcionais de Divinésia - APAE de Divinésia, com sede
nesse município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
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Divinésia - APAE de Divinésia, com sede nesse município,
encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por atender aos requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 485/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.287/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas, com sede
nesse município.

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

Amigos dos Excepcionais de Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas,
com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Maravilhas-MG - APAE de Maravilhas, com sede nesse município,
encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne às
atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Uma vez que atende aos requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 486/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.47312002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
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Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no Município de
Pará de Minas.

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

Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

de Matinha tem sede no Município de Pará de Minas, e se encontra
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 48712003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.498/2002)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Preventiva de Pará de Minas/MG - CONSEP -' com sede nesse
município.

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

de Segurança Preventiva de Pará de Minas/MG - CONSEP -, com
sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de

Pará de Minas/MG - CONSEP -, com sede nesse município, encontra-
se em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
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cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne
às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por cumprir os requisitos legais para que seja declarada sua
utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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, o/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°488/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.476/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Araújos - APAE de Araújos, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Araújos - APAE de Araújos, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Araújos - APAE de Araújos, com sede nesse município, encontra-se
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Preenchendo a entidade os requisitos legais para que seja
declarada sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos
ilustres colegas parlamentares.

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

PROJETO DE LEI N°489/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.474/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Capoeira
Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui.

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

Comunitária de Capoeira Grande, com sede no Município de Onça de
Pitangui.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Comunitária de Capoeira Grande tem

sede no Município de Onça de Pitangui e se encontra em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias e sociais, no que concerne a atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para que seja declarada
sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos ilustres colegas
parlamentares 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 490/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.268/2002)

Declara de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da
Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

da Inconfidência Mineira, com sede em Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira é

uma sociedade civil com atividades assistenciais e beneficentes e sem
fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem como finalidades
precípuas ajudar entidades beneficentes, tais como asilos e orfanatos,
dar assistência a pessoas excepcionais, estimulando as ciências e as
artes, encaminhar a ajuda médica, lutar contra a fome, através de
campanhas humanitárias, contribuir nas campanhas oficiais contra o
analfabetismo e a favor da erradicação de doenças.
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Considerando-se a importância dos serviços beneficentes

prestados pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira,
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,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 491/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.86112001)

Dá a denominação de Escola Estadual Gilberto Resende Peres à
Escola Estadual do Lajão, situada no Município de São Pedro dos
Ferros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Gilberto Resende Peres a

Escola Estadual do Lajão, situada no Município de São Pedro dos
Ferros.

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 abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: Com a apresentação deste projeto de lei, pretendemos

homenagear o Sr. Gilberto Resende Peres.
Nascido em Leopoldina, no dia 5/4/35, casou-se com a Sra. Gilda

Maria lennaco Peres, com a qual teve dois filhos: Gisela Peres de
Oliveira e Gilmar lennaco Peres.

Em 1951, quando se mudou para São Pedro dos Ferros, passou a
trabalhar com seu irmão Jother Peres, na Fazenda do Alegre. Já em
1956, em parceria com o Sr. Wilmon Triani, atuou em diferentes
ramos de atividade, tendo por destaque a sociedade na empresa
FRANBOM, que gerou muitos empregos para dezenas de famílias que
residiam na Fazenda do Lajão, de sua propriedade.

E foi justamente graças à doação ao Estado de terreno situado
nessa fazenda que ali se erigiu a Escola Estadual do Lajão, razão pela
qual a comunidade de São Pedro dos Ferros reconhece o caráter
meritório de se prestar a referida homenagem ao Sr. Gilberto Feres,
pessoa íntegra e trabalhadora e que muito contribuiu para o
surgimento da escola.
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Esperamos, pois, que os nobres colegas parlamentares acolham

favoravelmente esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 492/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 107199)

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Rio Casca.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Rio Casca o imóvel situado no Largo da Matriz e Rua Cesário Alvim,
esquina do Beco da Rua Olaria, registrado sob o n° 854, a fis. 61 do
livro 3-A do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Rio
Casca.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se à instalação das repartições públicas do município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo do 3 (três) anos contados da data da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: O projeto de lei apresentado tem por objetivo dotar Rio

Casca de espaço físico adequado para instalação de destacamento
policial.

O imóvel em questão foi doado anteriormente pela municipalidade
ao Estado, e, na ocasião, no referido bem estava instalado o presídio
local.

Hoje, o terreno encontra-se completamente abandonado, e, por isso,
a administração pública acha por bem instalar novamente ali o
destacamento policial e outras repartições públicas, para que assim
possa prestar serviços mais adequados às necessidades atuais da
população.

Com base nessas considerações, esperamos a aprovação do
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projeto de lei pelos nobres pares desta Casa.

- 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°493/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.239/94)

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Vale
do Aço, com sede no Município de Ipatinga.

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

Cultural Vale do Aço, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: Fundada em junho de 1990, a Fundação Educativa e

Cultural Vale do Aço vem cumprindo as suas finalidades estatutárias
de realizar e divulgar programas sociais de interesse das
comunidades carentes da região, especialmente idosos, crianças,
grupos de mães, deficientes físicos e população de baixa renda.

Além das atividades citadas, a Fundação vem promovendo, entre
outras, iniciativas e campanhas de cunho social-beneficente, com a
colaboração de entidades de programação e assistência social,
visando à divulgação de eventos culturais, como exposições, festivais
de artes, espetáculos teatrais, de dança, de música, de ópera, de circo
e atividades congêneres.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 494/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.912/94)

Autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do Município de
Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao
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patrimônio do Município de Timóteo o imóvel urbano com a área
total de 487,00m 2 (quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados)
situado na cidade de Timóteo, no Bairro Alegre, havido por doação do
Município de Timóteo, conforme escritura pública lavrada em 28 de
setembro de 1983 e transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Coronel Fabriciano sob o n° R.1-29.350, no livro 2-DB, a
tis. 250.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina ao
atendimento de parte do programa habitacional a ser implementado
pela administração municipal de Timóteo.

Art. 20 - A reversão de que trata o artigo anterior se fará sem ônus
para o Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Mau ri Torres
Justificação: O imóvel objeto do presente projeto de lei, constituído

do lote 285 da quadra 16, setor 28, situado no Bairro Alegre, foi doado
ao Estado pelo Município de Timóteo no ano de 1983 sem que na
escritura constasse a sua destinação específica.

Tendo em vista, entretanto, que o Estado não deu destinação ao
terreno ao longo destes anos, a municipalidade entendeu por bem
reivindicar o imóvel para que possa nele construir moradias para nove
famílias carentes do município.

Embora o imóvel esteja cedido ao Município de Timóteo, em regime
de comodato, por tempo indeterminado, com finalidade diversa
(construção de posto de saúde) da agora pretendida, a municipalidade
entende que, no momento, o problema de moradia deve ter prioridade.

A autorização objeto deste projeto, se acolhida por esta Casa, virá
solucionar parte dos graves problemas de moradia existentes em
Timóteo.

- Publicado, vai o projeto ás 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° 495/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.086/2000)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora imóvel
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que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura

Municipal de Pirapora imóvel de sua propriedade situado no Município
de Pirapora constituído de terreno com área de 2.970m2 (dois mil
novecentos e setenta metros quadrados), registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora, com o n° 943, às fls.
128 a 129 do livro n°3-A.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de um centro cultural na sede do município.

Art. 20 - O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto de lei em apreço tem por objetivo

proporcionar à comunidade de Pirapora local em que possam ser
desenvolvidas atividades culturais, com a promoção de eventos de
diversas vertentes tais como: exposições artísticas e eventos que
promovam e divulguem a rica cultura local. Pirapora, situada às
margens do rio São Francisco, traz consigo uma bagagem de
costumes e uma história que deve ser exposta, não só aos seus
habitantes mas também às comunidades circunvizinhas. Nessa cidade
não existe um espaço adequado para o desenvolvimento e a
expressão das iniciativas artísticas. As famosas carrancas, marca
registrada do seu folclore são conhecidas peças, que levam seus
artesãos a várias regiões brasileiras. Pirapora também é o berço de
compositores musicais de grande expressão. O terreno localiza-se em
área central da sede do município, onde se achava instalada a cadeia
pública. Quando da instalação, no município, da Superintendência
Regional da Segurança Pública ocorreu a mudança da delegacia e da
cadeia pública para sede própria. Posteriormente, o antigo prédio foi
demolido, e a referida área permaneceu vaga desde então. Por estar
o terreno localizado em ponto estratégico, a edificação nele de um
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centro cultural, irá compor o quadro arquitetônico do centro da
cidade e, principalmente, satisfará as necessidades da administração
local, que busca o bem-estar de sua população, e de seus habitantes,
que poderão ter um local apropriado para a expressão da cultura
regional.

No anseio de atendermos o desejo da comunidade piraporense,
esperamos a aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta
Casa.

- 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° 496/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.318/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Serrinha, com sede no Município de Várzea da Palma.

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

Comunitária do Bairro Serrinha, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Serrinha, do

Município de Várzea da Palma, encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumpre suas finalidades
estatutárias e sociais e atende à comunidade daquela localidade.

Como a entidade atende aos requisitos legais para que seja
declarada de utilidade pública estadual, solicito o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 497/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.290/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Caiçara, com sede no Município de Várzea da Palma.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Caiçara, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Caiçara, do

Município de Várzea da Palma, pelo que se depreende da
documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais
de dois anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas.

Por preencher a Associação os requisitos necessários, solicito aos
pares desta Casa a aprovação da concessão do título que a tornará
de utilidade pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N o 498/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.968/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Vermelho o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura

Municipal de Rio Vermelho o imóvel de sua propriedade situado na
Rua do Rosário, s/n°, com os seguintes limites e confrontações:
dividindo, por um lado, com a Rua Rui Barbosa; por outro lado, com a
Rua Sebastião de Oliveira; constituído, no total, de um terreno com a
área de 10.000 m 2 (dez mil metros quadrados), registrado no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Vermelho, sob o n° Ri-
1535, à fls. 35 do livro n°2-E.

Parágrafo único - O município se compromete a destinar a área do
imóvel descrito no "caput" deste artigo para a construção de creche
municipal visando atender crianças carentes.

AI. 2° - O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista
no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo atender às

necessidades das famílias de baixa renda do Município de Rio
Vermelho, que há muito vêm reivindicando um local apropriado onde
as crianças possam ficar enquanto os pais trabalham. A
municipalidade possui recursos para a construção do prédio, contudo
não tem terreno disponível nem verba suficiente para adquiri-lo. O
imóvel em questão foi doado ao Estado em 1967, mas, até o
momento, encontra-se vago. Ademais, localiza-se em região
estratégica e poderá atender várias famílias.

Diante destas considerações e na expectativa de atender o anseio
da comunidade, pedimos aos nobres pares desta Casa que optem
pela 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 499/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.925/2001),

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Rui Barbosa n° 194,
com sede no Município de Caeté.

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

Barbosa n° 194, com sede no Município de Caeté.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Rui Barbosa n° 194, do Município de

Caeté, pelo que se depreende da documentação anexa, está em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, sendo sua
diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas.

Por preencher a entidade os requisitos necessários, conto com a
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aprovação dos nobres pares à solicitação do título que a tornará de
utilidade pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N° 500/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.758/2001)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG- autorizado a assumir o controle e a
manutenção das seguintes estradas:

- a que liga Diamantina a Serro, passando pelas localidades de
Vau, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde e Três Barras;

II - a que liga Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte e
Gouveia.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: As duas estradas municipais que se quer estadualizar

necessitam de cuidados urgentes, mas faltam aos municípios que as
utilizam como vias de acesso os recursos necessários para isso. Sob
a responsabilidade do DER-MG, órgão altamente capacitado para
executar serviços dessa natureza, ficaria garantida a manutenção
dessas rodovias e a conseqüente segurança dos seus usuários, que
delas dependem para escoamento de produção ou simplesmente para
locomoverem-se.

Pela importância da encampação dessas estradas pelo Estado não
apenas para a população das cidades de Diamantina, Serro,
Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte e Gouveia, mas para
a de todas as localidades da região do Alto Jequitinhonha, conto com
o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte

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

PROJETO DE LEI N°501/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.251/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guiricema o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura

Municipal de Guiricema imóvel de sua propriedade, situado no
Município de Guiricema, na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n°, com os
seguintes limites e confrontações: Travessa da Matriz, casa paroquial,
Rua Major Luiz Fontes, cemitério velho e Sport Club Guiricema;
constituído, no total, de terreno com área de 11.750,50M 2 (onze mil
setecentos e cinqüenta metros quadrados), registrado no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do Rio Branco, sob n°
27.215, a fls. 126 do livro n° 3-AC.

Parágrafo único - O município se compromete a destinar a área do
imóvel descrito no "caput" deste artigo para a construção de casas
populares, visando atender à população carente.

Art. 20- O imóvel objeto desta doação reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo atender às

necessidades das famílias de baixa renda do Município de Guiricema,
que lutam por acesso à moradia. A administração municipal possui
recursos para a construção das casas, mas não tem terreno
disponível. O imóvel em questão foi doado ao Estadc no ano de 1966,
mas, até o momento, encontra-se vago.

Diante destas considerações e na expectativa de atender o anseio
da comunidade, pedimos aos nobres pares desta Casa que optem
pela aprovação deste projeto de lei.
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- 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° 502/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.400/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Várzea da
Palma.

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

Comunitária do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Nossa Senhora de

Fátima, do Município de Várzea da Palma, pelo que se depreende da
documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais
de dois anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas.

Por preencher os requisitos necessários, solicito aos nobres pares a
aprovação do título que tornará a Associação Comunitária do Bairro
Nossa Senhora de Fátima de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 503/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.274/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Jardim das Palmeiras, com sede no Município de Várzea da Palma.

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

Moradores do Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Jardim das

Palmeiras, do Município de Várzea da Palma, pelo que se depreende
da documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há
mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Por preencher, a Associação de Moradores do Bairro Jardim das
Palmeiras, os requisitos da lei que trata de 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 504/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.429/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Várzea da Palma - APAE -, com sede no Município
de Várzea da Palma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Várzea da Palma - APAE -, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A APAE de Várzea da Palma é entidade que há mais

de 12 anos realiza extraordinário trabalho social junto às crianças e
aos adolescentes especiais do Município de Várzea da Palma. Pelo
que se depreende da documentação anexa, sua diretoria é constituída
de pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher a entidade os requisitos necessários à sua
declaração de utilidade pública, solicito aos nobres pares a aprovação
do titulo que tornará a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Várzea da Palma de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 505/2003
(Ex-Projeto de Lei n°2.481/2002)

Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica
Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no Município de São
Gotardo.

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

Loja Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: Há mais de dois anos, a Loja Maçônica Deus, Caminho

da Sabedoria, com sede no Município de São Gotardo, vem
realizando seu trabalho com fins culturais, filantrópicos e filosóficos
junto à comunidade dessa municipalidade. Sua diretoria é composta
de pessoas de reputação ilibada e não remuneradas.

Já que a referida entidade preenche os requisitos necessários para
que possa tornar-se 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 506/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.393/2002)

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Alto Médio São
Francisco - FUNAN -, com sede no Município de Pirapora.

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

Alto Médio São Francisco - FLJNAN -, com sede no Município de
Pirapora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
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Justificação: A Fundação Educacional Alto Médio São Francisco

é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
empreende relevante trabalho social junto à comunidade: promove
cursos técnicos, profissionalizantes e qualificação de mão-de-obra
para a região. Está em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas.

A documentação anexada ao processo vem respaldar nossa
iniciativa, e, como a entidade preenche os requisitos necessários ao
título pleiteado, solicito aos nobres pares a aprovação do projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 507/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.448/2002)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Caminhos da
Liberdade n° 3.261, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Caminhos da Liberdade n° 3.261 , com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Caminhos da Liberdade, do Município

de Conselheiro Lafaiete, pelo que se depreende da documentação
anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher os requisitos necessários, solicito aos nobres pares a
aprovação deste projeto de lei, que pretende dar o título de utilidade
pública estadual à Loja Maçônica Caminhos da Liberdade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 508/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.275/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Pinlar, com sede no Município de Várzea da Palma.

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

Moradores do Bairro Pinlar, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: Há mais de dois anos, a Associação de Moradores do

Bairro Pinlar, no Município de Várzea da Palma, vem realizando
trabalho filantrópico junto à comunidade carente. Sua diretoria é
composta por pessoas de reputação ilibada, não remuneradas pelos
cargos que exercem, além de apresentar a documentação pertinente
à solicitação. Já que a referida Associação preenche os requisitos
necessários para que possa tornar-se de utilidade pública, solicito aos
nobres pares a aprovação do projeto em escopo.

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

PROJETO DE LEI N° 509/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.260/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente
do Bairro Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da
Palma.

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

Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras Grandes, com sede no
Município de Várzea da Palma.

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 abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: 0 presente projeto de lei visa tornar de utilidade pública
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estadual a Associação Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras
Grandes, do Município de Várzea da Palma, a qual, pelo que se
depreende da documentação anexa, está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, sendo sua diretoria constituída
de pessoas idôneas e não remuneradas.

Por preencher a entidade os requisitos legais, solicito aos nobres
pares que aprovem a concessão do título que a tornará de utilidade
pública estadual.

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

PROJETO DE LEI N°510/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.256/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Divino Mestre - ASDIME -,
com sede no Município de Taquaraçu de Minas.

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

Mestre - ASDIME -, com sede no Município de Taquaraçu de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública

estadual a Associação Divino Mestre - ASDIME -, com sede no
Município de Taquaraçu de Minas, a qual tem como finalidades
estatutárias a prática da filantropia e da assistência social,
especialmente o amparo aos idosos carentes e a promoção de
atividades socioculturais, ecológicas, de saúde e educativas para os
idosos internos e a comunidade local.

Releva ressaltar que a mencionada Associação já foi declarada de
utilidade pública municipal, através da Lei n° 516, de 11/8/98,
aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Taquaraçu de
Minas e sancionada pelo Prefeito Municipal.

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

PROJETO DE LEI N° 511/2003
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(Ex-Projeto de Lei n° 2.386/2002)

Modifica a Lei n° 14.360, de 17/7/2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Inclua-se onde convier, na Lei n0 14.360, de 17/7/2002, o seguinte

artigo:
"Art..... - A modalidade de pagamento prevista na Lei n° 13.437, de

30 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas por esta lei,
também se aplica sem nenhuma vedação à pessoa jurídica ou à firma
individual regulamentar constituída e inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS que promovam operações relativas à
fabricação de sorvetes, bolos e tortas geladas, coberturas, caramelos,
"mashmellow" e outros sabores, Código de Atividade Econômica -
CAE-26.9.1.001, desde que seja optante do Programa Micro Geraes e
que sua receita bruta anual seja igual ou inferior aos valores definidos
no art. 20 , incisos 1 e II, da Lei n'13.437, de 30 de dezembro de 1999,
com a redação dada pelo art. 1° desta lei.".

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei visa a corrigir distorção que

atualmente agrava a situação das pequenas sorveterias, e padarias e
de estabelecimentos congêneres que atuam na fabricação de
sorvetes, muitos de forma artesanal ou com caráter de empresa
familiar, os quais atualmente são obrigados a recolher o ICMS pelo
regime de substituição tributária, ou seja, recolhimento antecipado do
imposto, sem levar em consideração o valor efetivo do fato gerador
que ocorre posteriormente e que muitas vezes é menor do que o valor
presumido. Por esta proposição as pequenas sorveterias e
estabelecimentos do mesmo ramo que se enquadrem nas faixas de
classificação passam a pagar o ICMS da mesma forma que as demais
microempresas e pequenas empresas optantes do Micro Geraes.
Desta forma, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação
deste projeto de lei que não provoca renúncia de receita, uma vez que
esses contribuintes pagarão normalmente o ICMS pelo sistema de
crédito ou contribuição mensal para o FUNDESE.

- 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.



425
PROJETO DE LEI N° 512/2003
(Ex-Projeto de Lei n o 2.385/2002)

Altera a redação do inciso li, do art. 10 da Lei n° 13.437, de 30 de
dezembro de 1999.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 13.437, de 30

dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10- ...........................................

- que tenha sido desmembrada ou resulte de desmembramento de
outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2000;".

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Chico Rafael
Justificação: Considerada a retração vivida pelo segmento, faz-se

necessária a atualização da data definida no inciso II, do art. 10, da
Lei n0 13.437, de 30 de dezembro de 1999, para melhor adequá-lo à
realidade mercadolágica, econômica e financeira vivida pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte do nosso Estado.

- 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°513/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 185/99)

Reduz a alíquota do ICMS em operações internas destinadas ao
comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Na circulação interna, no Estado de Minas Gerais, de

mercadorias industrializadas, semi-acabadas e semi-elaboradas,
destinadas ao comércio e à indústria, a alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - será reduzida a dois terços daquela aplicada
às mercadorias destinadas ao consumo.

Parágrafo único - A alíquota a que se refere o "caput" será
arredondada, se houver fração, para mais, se esta for maior que cinco
décimos, para menos, se for igual ou inferior a cinco décimos.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: O projeto visa, principalmente, a inverter o fluxo de

comércio em favor de nosso Estado, já que outras unidades da
Federação têm alíquotas convidativas, aquém daquelas aplicadas em
Minas, fazendo com que a balança de comércio nos seja
desfavorável.

Por ser atraente lá fora o custo de mercadorias similares às
produzidas em nosso Estado, obviamente o consumidor vai procurá-
las onde melhor lhe convier, fato que tem provocado um esvaziamento
de nossa economia e que pode, em médio prazo, trazer sérias
conseqüências.

O que se procura com este projeto é eliminar a desvantagem de
Minas na competição com outros Estados.
• No momento em que houver um aceno favorável, concreto, com

aliquotas convincentes e realmente competitivas, evidentemente o
comerciante, a partir das vantagens decorrentes da proximidade,
deixará de verter recursos para economias externas. Ganharão com
isso o Estado, o consumidor, o comerciante, o fabricante, a sociedade.

Os valores de alíquota que estão sendo propostos são viáveis,
dentro de nossa realidade econômica, e de forma alguma prejudicam
o interesse de Minas. Pelo contrário, favorecem, e muito, o Estado.
Trata-se, pois, de uma proposta oportuna, eivada de pragmatismo
econômico.

- 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°514/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.932/2001)

Declara de utilidade pública o Projeto Dê Tempo à Vida -
PROTEVIDA -, com sede no Município de Matias Barbosa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Dê Tempo à

Vida - PROTEVIDA -, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Projeto Dê Tempo à Vida, destinado a crianças e

adolescentes de Matias Barbosa, busca ocupá-los nos horários em
que não se encontrem em sala de aula.

A proposta educativa do Projeto é oferecer às crianças e aos
adolescentes uma alternativa diferente de vida e, em particular,
valores como cooperação, solidariedade, tolerância, pensamento
crítico e auto-estima. Com isso, objetiva formar cidadãos em
condições de encontrar seu lugar na sociedade usando seu próprio
discernimento.

Além do mais, vale dizer que a entidade preenche os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública e presta bons serviços à
comunidade, razões pelas quais contamos com a anuência dos
nobres colegas à 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!, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°515/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.384/2002)

Declara de utilidade pública a Federação das Associações
Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação das

Associações Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A Federação das Associações Comunitárias de Santos

Dumont é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
duração ilimitada. Tem como finalidade assistir as associações
comunitárias de bairros e rurais desse município, orientando a
fundação de outros estabelecimentos, incentivando seu
funcionamento e progresso. Além disso, pleiteia das autoridades

WC
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constituídas medidas de interesse das associações filiadas.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio
dos nobres pares desta Casa para se conceder à referida entidade o
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,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°516/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.030/2002)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MO - a doar ao Município de São Tiago o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MO - autorizado a doar ao Município de São
Tiago terreno urbano de 4.849,01m 2 (quatro mil oitocentos e quarenta
e nove vírgula zero um metros quadrados), a ser desmembrado de
imóvel de 6.517,40m 2 (seis mil quinhentos e dezessete vírgula
quarenta metros quadrados), registrado em 11 de novembro de 1987,
sob o n° 1-6.954, a fls. 144 do livro 2-X, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
implantação de um centro de educação infantil.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MO se, findo o prazo de três anos contados da data de lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao

DER-MG em 5/11/87, pelo Município de São Tiago, com o fim de ali
se construir um acampamento do núcleo de conservação local.

Tendo em vista que o donatário utilizou apenas parte do terreno
para tal fim, estando ociosa a parte remanescente, e que o município
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dispõe somente de um educandário municipal, que não atende
satisfatoriamente à demanda por serviço público de educação,
pretende agora o Prefeito de São Tiago seja esta parte do imóvel
aproveitada para abrigar o centro de educação infantil, onde deverá
funcionar também uma creche.

Note-se que este terreno dispõe de energia elétrica, água potável e
rede de esgoto, além de estar bem-localizado para esse fim, daí a sua
escolha.

Para esse plano ser efetivado, é mister que este parlamento
conceda autorização de transferência de domínio de parte do imóvel -
correspondente a 4.847,01M 2 - ao Município de São Tiago.

Ante o exposto, estamos certos 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°517/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.876/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapetinga o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art, 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pirapetinga imóvel com área aproximada de 592m 2 (quinhentos e
noventa e dois metros quadrados), localizado nesse município, na
Rua da Ponte, parte do imóvel com área total de 2.070, 12m 2 (dois mil
e setenta vírgula doze metros quadrados), registrado sob o n° 2.410, a
fls. 210 do livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Além Paraíba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se à construção de uma biblioteca pública e um espaço cultural.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O projeto de lei em causa tem por escopo formalizar a

doação de uma parcela da área do imóvel localizado na Rua da
Ponte, no Município de Pirapetinga. A área reservada à alienação será
destinada à construção de uma biblioteca pública e um espaço
cultural, que, a nosso ver, são de grande valia para o desenvolvimento
intelectual, cultural e recreativo dos moradores de Pirapetinga.
Ademais, as obras se justificam pelo fato de não haver prédio próprio
para o funcionamento da biblioteca, tendo o município de arcar com
ônus de aluguel e impostos. Além disso, o imóvel atende a
necessidades da população, tais como localização, fácil acesso e
tamanho. E importante ressaltar, ainda, que na outra parte do imóvel
está instalada, e em pleno funcionamento, uma cadeia pública, razão
pela qual não estamos pleiteando o uso da totalidade do imóvel, mas
apenas 592m 2 de sua área, que irá atender ao fim almejado.

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares nesta Casa para que a proposição em exame seja
aprovada, de forma a permitir a concretização do importante objetivo
que se estabelece para o imóvel doado.

- 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° 518/2003
(Ex-Projeto de Lei n°1.730/2001)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Argirita o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Argirita o imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno
com área de 300,00m 2 (trezentos metros quadrados), situado nesse
município, no Largo da Matriz, s/n°, registrado sob o n° 22.990, a fls.
168 do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Leopoldina.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
exercício das atividades da Câmara Municipal de Argirita.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: Este projeto objetiva que se taça doar ao Município de

Argirita o imóvel de propriedade do Estado situado no Largo da Matriz,
nesse município.

A doação que ora se pretende efetuar justifica-se pelo interesse da
comunidade em manter a Câmara Municipal funcionando no local em
que se encontra.

Em 1968, a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais adquiriu o
referido imóvel por escritura de compra e venda e, no ano de 1980,
realizou reformas e acréscimos em suas instalações, no intuito de
torná-las melhores. Ocorre que, com a liquidação da citada autarquia,
o imóvel foi desocupado. Em razão disso, foi ocupado pela Câmara
Municipal de Argirita, por servir perfeitamente às atividades
legislativas.

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares desta Casa para que a proposição seja aprovada, de
forma a permitir a transferência do domínio do imóvel, que já está sob
a posse daquele município.

- 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°519/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.097/2000)

Autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de alfabetização
de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESU

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

alfabetização de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESU.
Art. 20 - As condições técnico-operacionais necessárias à

implementação de que trata o artigo anterior serão estabelecidas em
regulamento, devendo o Poder Executivo uniformizar os
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procedimentos a serem observados.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
partir da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: De acordo com a Declaração Mundial sobre Educação

para Todos, elaborado em Jontien, na Tailândia, em março de 1999,
mais de um terço dos adultos do mundo ainda não tiveram acesso à
tecnologia e a habilidades básicas como o conhecimento impresso.

No Brasil, a insuficiência do atendimento no ensino fundamental
resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e
adultos que sequer ingressaram no ensino fundamental obrigatório ou
não lograram terminá-lo. Embora tenha havido progresso no que se
refere a essa questão, o número de analfabetos é ainda excessivo e
envergonha o País.

De acordo com as estatísticas do IBGE, com os dados da Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicílios, apurados em 1996, num universo
de 105.852.108 pessoas com 15 anos de idade ou mais, o Brasil tinha
15.560.260 analfabetos, ou seja, 14,7% dessa faixa da população,
8,7% dos quais se encontram na região Sudeste do País.

Dados fornecidos pelo MEC-INEP-SEEC apontam que, em 1999, o
número de alunos matriculados em cursos presenciais de educação
de jovens e adultos, em salas de alfabetização, era de 161.791.

A Lei Federal n° 9.394, de 1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, dedica à educação de jovens e adultos uma
seção, conferindo dignidade própria a essa modalidade de ensino, e
define, em seu art. 40, VII: "O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de oferta de educação
regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades".

Registre-se que, a partir dessa lei, a educação de jovens e adultos
passa a ser uma modalidade da educação básica, destinada "àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria". Observe-se que o
atendimento a esse direito público subjetivo não se limita a
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determinada faixa etária, como era previsto na lei anterior.

A utilização dos Centros de Estudos Supletivos (que deverão rever
sua atuação a partir dos novos comandos legais) para a
implementação de cursos específicos de alfabetização de adultos
representaria uma forma de realização do dever do Estado para com a
educação escolar pública; possibilitaria à citada clientela o acesso a
um direito humano fundamental, a um conhecimento básico
indispensável em um mundo de rápidas e freqüentes transformações.
Representaria, ainda, a melhor qualificação do jovem e adulto para
atuar em um mercado de trabalho que a cada dia mais pressiona a
volta aos bancos escolares.

A aprovação deste projeto de lei significaria, ainda, uma forma de
promoção da melhoria da qualidade de vida da população analfabeta
de jovens e adultos do Estado, possibilitando-lhes maior e melhor
adaptação às constantes mudanças sociais e culturais, motivos pelos
quais solicito o importante apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 520/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 652/99)

Dá a denominação de Dr. Márcio de Andrade ao Pavilhão Multiuso
(pavilhão redondo), localizado no Centro de Feiras e Exposições de
Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro Gameleira,
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Dr. Márcio de Andrade o Pavilhão Multiuso

(pavilhão redondo), localizado no Centro de Feiras e Exposições de
Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro Gameleira,
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: Márcio de Andrade, falecido em 15/3/97, dedicou-se

com afinco às atividades agropecuárias, disseminando seu vasto
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conhecimento por onde transitou.

Formou-se na Faculdade de Engenharia de Araraquara, no curso de
Engenharia de Agrimensura, e pós-graduou-se em Zootecnia na
Oklahoma A&M, em Oklahoma, Estados Unidos. Desenvolveu, na
Universidade de Upsala, em Estocolmo, Suécia, um trabalho sobre a
fertilidade do gado sueco vermelho.

Entre as muitas realizações, fruto de seu empreendimento, foi juiz
de eqüinos, caprinos e bovinos, no Brasil e nos Estado Unidos.
Assumiu a presidência da Associação Brasileira do Cavalo Pampa, da
Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador,
da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina e da
Associação Brasileira de Criadores de Jumento da Raça Pega.

Foi Delegado representante, junto à FAEMG, do Sindicato Rural de
Passa-Tempo e Delegado da FAEMG junto à Confederação Nacional
da Agricultura - CNA.

Cidadão ilustre e honrado, foi membro do Conselho Técnico
Deliberativo da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo
Mangalarga Marchador, da Associação Brasileira dos Criadores do
Cavalo Campolina, da Associação Brasileira de Criadores de Jumento
da Raça Pega e da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo
Pônei, além do Conselho Superior da Associação Brasileira de
Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador e do Conselho Consultivo
da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Campolina.

Foi, ainda, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Passa-
Tempo.

Filho de Bolivar de Andrade, figura ilustre que hoje empresta seu
nome ao complexo constituído pelo Parque de Exposições
Agropecuárias da Gameleira e pelo Centro de Feiras e Exposições de
Minas Gerais, Márcio de Andrade cultivou a amizade, a admiração e o
respeito de todos os que tiveram o privilégio de desfrutar da sua
convivência.

Por toda uma vida em prol da agropecuária nacional, justa e
meritória se faz a homenagem que ora pretendemos prestar-lhe. E,
para tanto, contamos 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 Política Agropecuária para deliberação, nos termos do
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art. 188, c/c o ai. 103, inciso Ido Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 521/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 404/99)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Barroso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Barroso o imóvel de propriedade do Estado constituído de terreno com
área de 2.700m 2 (dois mil e setecentos metros quadrados), situado
nesse município, na Rua Oliveira, no Bairro da Praia, matrícula n°
22.119, do livro n°2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
instalação de entidade de assistência social.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Ai. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O terreno objeto da doação a que se refere o projeto de

lei, havido pelo Município de Barroso por permuta da Sociedade São
Vicente de Paulo, conforme os termos da Lei Municipal n° 1.628, de
1997, foi doado posteriormente pelo município ao patrimônio do
Estado, que teve como encargo a construção de cadeia pública no
local.

Baseando-se nos esforços empreendidos pela sociedade civil, que
se manifesta contrária à construção da referida cadeia na rua e no
bairro mencionados no ai. 1° deste projeto de lei, vem o Chefe do
Executivo de Barroso solicitar a devolução do imóvel para destiná-lo
ao abrigo de instituição de natureza assistencial, o que muito irá
beneficiar a população.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares nesta Casa para
se aprovar a doação proposta.

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

PROJETO DE LEI N°522/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 653/99)

Dá a denominação de Elias Pereira Tavares ao Pavilhão Quadrado
da EXPOMINAS, localizado no Centro de Feiras e Exposições de
Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro Gameleira,
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Elias Pereira Tavares o Pavilhão

Quadrado da EXPOMINAS, localizado no Centro de Feiras e
Exposições de Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro
Gameleira, Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003
Luiz Fernando Faria
Justificação: Elias Pereira Tavares, natural de Pedro Leopoldo, teve

sua trajetória sempre marcada pela dedicação e o profissionalismo.
Desde muito jovem, trabalhou na gráfica do pai e na Fazenda Modelo
da Inspetoria Regional e Fomento da Produção Animal. Mudou-se aos
23 anos para Belo Horizonte e foi trabalhar na Gráfica Tamóios e
posteriormente abriu seu próprio negócio - a Gráfica Acaiaca - em
sociedade com seu irmão Geraldo.

Em 1956 decidiu mudar de atividade e ingressou no Ministério da
Agricultura, onde foi escolhido para atuar como locutor do recém-
implantado serviço de alto-falantes da Secretaria de Agricultura de
Minas Gerais. Ali, atuava na divulgação de julgamentos, atos oficiais e
informações gerais ao público. Pelo bom desempenho em sua função,
conquistou em definitivo a vaga de locutor-geral.

Com estilo próprio, ele criou um modelo de animação para rodeios,
considerado o melhor do gênero no Pais. A sua atuação era de
fundamental importância para o sucesso de qualquer evento
agropecuário. Por mais de 40 anos, Elias Pereira Tavares exerceu a
função de locutor oficial do Ministério da Agricultura em eventos
agropecuários por todo o País.

O reconhecimento de seu trabalho fica evidente nas incontáveis
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homenagens que lhe foram prestadas por entidades civis e da
classe empresarial agropecuária em todo o Estado.

Por certo este parlamento, reconhecendo as razões que
fundamentam a proposição, se empenhará na aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 523/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.456/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Novo o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Rio Novo imóvel e respectivas benfeitorias constituído de área com
1.999,50m2 (mil novecentos e noventa e nove vírgula cinqüenta
metros quadrados), localizado na Rua Visconde do Rio Branco, nesse
município, registrado sob o n° 12.280 do livro 3-AA. no Cartório de
Registro de Imóveis de Rio Novo.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Dr. Onofre Dias Lareira.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O projeto de lei em questão tem por objetivo formalizar

a doação de imóvel constituído de área com 1.999,500m2, doado ao
Estado pelo Município de Rio Novo, em 1966, para que funcionasse
como prédio escolar, o que de fato ocorreu.

O prédio foi cedido ao município há quatro anos e hoje abriga uma
escola com 40 anos de funcionamento, que não possui número de
salas suficientes para atender à demanda existente. Em vista disso,
até a biblioteca teve que ceder parte de seu espaço físico para o
funcionamento de uma sala de aula. Ali funciona também uma
unidade de recursos clínicos, outra de reforço e uma oficina, todas de
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natureza pedagógica, que atendem a um grande número de
alunos.

E importante mencionar que o imóvel necessita de reparos e
ampliações, mas a municipalidade nada pode fazer por não ter o seu
domínio.

Assim sendo, acreditamos que este parlamento, reconhecendo as
razões que fundamentam a 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° 524/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 138/99)

Dispõe sobre critério para crédito do valor adicionado na situação
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O valor adicionado gerado por estabelecimento produtor ou

extrator que realize operações tributáveis por meio de oleoduto,
gasoduto e mineroduto no território de mais de um município será
creditado conforme o seguinte critério:

- 75% (setenta e cinco por cento) para o município-sede da
unidade de fabricação, refino ou extração do estabelecimento
contribuinte do ICMS;

II - 25% (vinte e cinco por cento) para os demais municípios,
observada a proporção da área territorial abrangida em cada
município por gasoduto, oleoduto ou mineroduto.

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará as medidas
cabíveis para atendimento ao critério previsto no art. 1°, inclusive
quanto à publicação dos índices atribuídos aos municípios envolvidos,
no prazo máximo de sessenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 30 - O disposto nesta lei se aplica sem prejuízo de termo de
acordo a ser celebrado entre os municípios envolvidos.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
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Justificação: Os municípios que abrigam em seus territórios

oleodutos, gasodutos e minerodutos, apesar de contribuírem para a
agregação de riqueza e colocarem em risco as suas populações, não
são contemplados na partilha do Valor Adicionado Fiscal - VAF -
gerado pelas refinarias e mineradoras, o qual atualmente é creditado
exclusivamente para o município onde está situada a sede dessas
grandes empresas. O projeto de lei em tela visa instituir critério mais
justo na distribuição do VAF desse tipo de atividade econômica, de
modo a que as parcelas sejam creditadas a todos os municípios
envolvidos, observada a proporção da área territorial abrangida em
cada município por gasoduto, oleoduto ou mineroduto.

- 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° 525/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 191/99)

Dispõe sobre a concessão de incentivo às empresas que possuam
empregados com idade igual ou superior a quarenta anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Será concedido incentivo às empresas que, na qualidade de

empregadoras, possuam em seus quadros um mínimo de vinte e
cinco por cento de pessoas com idade igual ou superior a quarenta
anos.

Art. 20 - O incentivo de que trata o "caput" desta lei será concedido
por meio de certificados expedidos pelo poder público estadual, que
poderão ser utilizados pela empresa empregadora para obter
abatimento no pagamento de tributos estaduais.

§ 1° - O valor máximo para abatimento pela empresa será de dez
por cento, em cada incidência.

§ 20 - Os certificados expedidos pelo poder público estadual não
poderão ser utilizados para pagamento de débitos em atraso.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
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Justificação: O projeto que apresentamos trata de corrigir o

grande problema social criado pelas empresas, tanto públicas como
privadas, ao negarem ao homem ou à mulher de 40 anos ou mais o
sagrado direito ao trabalho, levando-os à atividade informal.

A pessoa que ultrapassou a barreira dos 40 anos, considerada por
muitos como velha, não vê futuro algum em nosso País, e isso nos
leva a refletir e propor medidas como esta, visando a dar condições
para que ela possa contribuir em prol de nossa sociedade, tendo
acesso ao trabalho.

Aliás, se o indivíduo fosse velho para o trabalho aos 40 anos, por
que não lhe conceder o direito à aposentadoria nessa faixa etária?

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da
sociedade. Assim, conto com o apoio de meus ilustres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 526/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.388/2002)

Declara de utilidade pública a Associação Itamontense de Educação
Infantil Criança Feliz, com sede no Município de ltamonte.

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

Itamontense de Educação Infantil Criança Feliz, com sede no
Município de ltamonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria OUvia
Justificação: a Associação Itamontense de Educação Infantil Criança

Feliz é uma entidade sem fins lucrativos, criada em julho de 2000, que
presta grandes serviços à comunidade de Itamonte, sendo seu
objetivo principal o integral apoio ao atendimento ao menor, visando
sempre à sua melhor formação moral e social.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares ao projeto proposto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 52712003
(Ex-Projeto de Lei n° 2,44612002)

Declara de utilidade pública a Divisão de Assistência, Recuperação
e Educação Interdenominacional - DAREI -, com sede no Município de
Manhuaçu.

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

Recuperação e Educação Interdenominacional - DAREI -, com sede
no Município de Manhuaçu.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
Justificação: A DAREI, fundada em 7/4/85, é uma sociedade civil

sem fins lucrativos. Ela foi criada para ajudar na libertação e
reeducação de pessoas viciadas em tóxicos, psicotrópicos ou álcool e
para dar assistência ao menor vítima de violência física ou sexual,
bem como para dar apoio à família da criança e do jovem em situação
de risco.

A DAREI presta hoje um grande serviço à comunidade de
Manhuaçu, que vê nos lares um grande aumento da desagregação
familiar.

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

PROJETO DE LEI N° 528/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 514/99)

Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício fiscal a pessoa
jurídica que ofereça programa habitacional para seus funcionários.

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

fiscal a pessoa jurídica que ofereça programa habitacional para seus
empregados.

Parágrafo único - 0 benefício será utilizado pelo contribuinte como
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crédito na apuração do Imposto sobre a Circulação Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 20 - Para fazer jus ao benefício desta lei, deverá a pessoa
jurídica interessada comprovar a real implantação e a utilização dos
programas habitacionais pelos seus empregados, conforme dispuser o
regulamento.

Parágrafo único - O direito ao benefício depende de prévia inscrição
junto á Secretaria da Fazenda, devendo os interessados apresentar
as informações solicitadas, bem como os documentos
comprobatórios.

Art. 30 - O Poder Executivo fixará o limite máximo do benefício a ser
concedido, não podendo ser superior a vinte e cinco por cento dos
gastos efetivamente efetuados com os programas e para os quais não
houver ressarcimento por parte dos empregados beneficiados, nem
superior a vinte e cinco por cento do imposto a ser recolhido em cada
exercício financeiro.

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

Art. 50 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte
à sua publicação.

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
Justificação: A Constituição da república estabelece como

competência comum da União, dos Estados e dos municípios a
promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais.

Pretendemos, com esta iniciativa, incentivar as empresas a investir
na qualidade de vida de seus empregados. A carência de habitação é
um dos graves problemas a ser enfrentado pela administração
pública, o qual os governos não têm conseguido resolver ao longo de
décadas.

Esperamos, com a medida, colaborar para que o poder público e a
iniciativa privada possam empreender esforços conjuntos para
diminuir o déficit habitacional.

Aquilo que o Estado deixar de arrecadar em função da concessão
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do benefício será compensado pelo ganho social que se terá
conseguido. Ademais, propusemos para o exercício seguinte à
publicação a vigência da lei resultante desse projeto, para que se
possa prever o impacto na arrecadação, bem como possam ser feitas
as adequações necessárias no orçamento

A medida irá também contribuir para a redução do desemprego e o
incremento da atividade econômica.

Contamos com a colaboração dos nobres pares para a 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 529/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.223/2002)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Lagoa da Prata terreno edificado com 13.450m2 (treze mil
quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), situado no mesmo
município, na localidade denominada Capão Vermelho, registrado no
Livro de Transcrição das Transmissões n° 3-N, às fls. 200v e 201, sob
o n° de ordem 8.193, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a abrigar
instalações para implantação do Programa Horta Comunitária.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado ao Estado

em dezembro de 1997, por particular, a fim de que nele fosse
construída unidade de escola estadual, sem que no instrumento
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público de doação fosse consignada cláusula punitiva na hipótese
de o agente donatário não cumprir tal destinação.

Por certo tempo, no local funcionou a Escola Rural do Capão
Vermelho e, com sua desativação, o prédio encontra-se em ruínas,
em total abandono.

Daí o desejo manifesto do Prefeito Municipal de Lagoa da Prata de
utilizar o imóvel para abrigar as instalações de um programa
denominado Horta Comunitária, de cunho essencialmente social e que
certamente contribuirá para melhorar a alimentação e a renda de
famílias carentes.

Em razão do relatado, estamos certos de que os nobres colegas
parlamentares haverão de prestar incondicional apoio a essa justa
pretensão de transferência de domínio do imóvel.

- 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° 530/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.026/2000)

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e Croché e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A implementação do Pólo de Desenvolvimento do Setor da

Indústria e Comércio do Vestuário em Malharia e Retilínea, Tricô e
Croché visa a desenvolver a produção, em todas as fases, a
circulação e a comercialização de produtos nos municípios da região
do Pontal do Sul do Estado de Minas Gerais, promovendo
investimentos em tecnologia, despertando o interesse das empresas e
produtores e a conseqüente geração de emprego e renda.

Art. 20 - As empresas que venham a se instalar na região do Pontal
do Sul terão direito aos incentivos destinados a estimular o
desenvolvimento econômico e social da região.

Parágrafo único - A região do Pontal do Sul compreende os
Municípios de Albertina, Andradas, Borda da Mata, Bueno Brandão,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Munhoz e Ouro Fino.

Art. 30 - Os incentivos a que se refere o artigo anterior poderão ser
fiscais e materiais, nas formas a seguir enumeradas:
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- materiais:

a) elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente;

b) serviços e obras de infra-estrutura a serem executados pelos
órgãos da administração pública direta e indireta;

II - fiscais:
a) redução de 50% (cinqüenta por cento) no Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - na aquisição de maquinário e equipamentos
próprios para todas as fases de produção e industrialização de
produtos de croché, malharia e retilínea;

b) isenção do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação
incidente sobre quaisquer bens ou direitos, transmitidos a qualquer
título, que se destinem à implantação de projeto industrial na região;

c) concessão de um período de carência de dois anos após o início
das atividades industriais para o recolhimento do ICMS, findo o qual a
empresa pagará o imposto correspondente ao período, em doze
parcelas mensais consecutivas, sem encargos, devendo, a partir do
terceiro ano, recolher o tributo nos prazos e condições normais;

d) mediante convênio do Estado com a União, poderão ser
concedidos incentivos fiscais em tributos de competência federal;

e) os municípios da região do Pontal do Sul, a seu critério, poderão
conceder benefícios fiscais que se destinem à implantação de projeto
industrial em seu território.

1° - Os benefícios previstos nesta lei serão concedidos aos
empreendimentos que declararem atividade permanente por, no
mínimo, cinco anos.

§ 20 - Na falta da declaração referida no parágrafo anterior, na
suspensão ou na inatividade do empreendimento por período superior
a sessenta dias, o contribuinte ou responsável ficará obrigado a
proceder ao ressarcimento pelos incentivos concedidos.

§ 3° - A elaboração de projetos compreende os seguintes estudos:
a) de solo;
b) de terraplanagem;
c) de rede de energia elétrica;
d) de rede de água e esgoto e de drenagem;
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e) de rede de telecomunicações.
§ 4° - Os serviços e obras de infra-estrutura compreendem a

execução:
a) de terraplanagem e acesso;
b) de rede de energia elétrica;
c) de rede de água e esgoto e de drenagem;
d) de rede de telecomunicações.
Art. 40 - As indústrias já estabelecidas no Estado, desde que venham

expandir suas atividades na região, poderão obter, em face dessa
expansão, os mesmos incentivos enumerados no artigo anterior.

Art. 50 - O Estado de Minas Gerais oferecerá linhas de crédito para
as ações, projetos e iniciativas ligadas à produção de crochê, malharia
e retilínea da região do Pontal do Sul.

Art. 60 - Cabe ao Poder Executivo Estadual enviar à Assembléia
Legislativa do Estado, semestralmente, todos os dados estatísticos
relacionados ao programa instituído por esta lei.

Art. 70 - As empresas industriais beneficiadas com a concessão dos
incentivos a que alude esta lei obrigam-se a remeter ao Governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Maria Olívia
Justificação: As cidades que compõem o Pontal do Sul vivem quase

que exclusivamente da industrialização e comercialização de produtos
de malharia e croché e, sem dúvida alguma, pela sua posição
geográfica, enfrentam concorrência direta de São Paulo, que, além de
aplicar alíquotas mais baixas de ICMS, concede alguns outros
benefícios fiscais para instalação de empresas, entre os quais os
relativos à aquisição de máquinas. Isso, sem dúvida, reflete-se
diretamente naquela região, levando suas empresas ao desespero,
pois a concorrência, nesse caso, é predatória.

O que quer a autora é simplesmente que esta Casa reconheça a
importância desse pólo, onde são gerados emprego e renda, e que ele
possa ser aumentado. Esse é, sem dúvida, um importante passo a ser
dado pelo Estado, pois o desemprego é hoje o maior fantasma do
povo brasileiro - em qualquer estatística, vê-se logo que ele está muito
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à frente dos demais quesitos -, e será uma forma de amenizar
parte dos custos sociais que o Estado tem com a região.

A criação desse pólo viria beneficiar sobremaneira não apenas os
empresários que ali instalariam suas empresas, mas também os que
ali estão e que pensam em ampliar as suas, pois, além de contar com
alguns benefícios fiscais, contarão com linhas de crédito para resolver
o seu problema de expansão. A concessão de incentivos fiscais,
aliada a financiamentos e investimentos em tecnologia no setor, será
um atrativo que despertará o interesse pela instalação de empresas
na região do Pontal do Sul.

Hoje, esse pólo conta com mais de 2 mil empresas, faturando em
torno de R$60.000.000,00 por ano, o que certamente seria mudado
com a aprovação das medidas propostas em nosso projeto, uma vez
que o número de empresas aumentaria, aumentando com isso o
faturamento e a arrecadação de impostos.

Para aumentar as vendas, as empresas da região do Pontal do Sul
têm promovido feiras por todo o Brasil; essa foi a forma encontrada
para driblar os problemas da concorrência predatória paulista.

O projeto de lei que apresentamos atende aos anseios de uma
importante região do Estado de Minas Gerais, e para sua aprovação
conto com o apoio integral de meus pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto ás 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° 531/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.433197)

Dá a denominação de Escola Estadual João de Oliveira Barbosa à
Escola Estadual do Jardim América, com sede no Município de
Campo Belo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual João de Oliveira

Barbosa a Escola Estadual do Jardim América, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
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Justificação: Nada mais justo que dar a denominação de João de

Oliveira Barbosa à citada escola estadual de Campo Belo, pois,
apesar de ser natural de Nepomuceno, ele viveu sempre em Campo
Belo, cidade que amou de todo coração.

Foi professor de 1931 a 1946, tendo sido Diretor do Grupo Escolar
Cônego Ulysses, onde criou a Associação de Mães de Família,
responsável pela alimentação e pela merenda escolar dos alunos
carentes.

Idealizou e coordenou em Campo Belo a União Trabalhista, no
período de 1923 a 1945, entidade de defesa dos trabalhadores rurais.

Político hábil e inteligente, ocupou o cargo de Presidente do PTB e
foi suplente de Deputado Estadual.

Jornalista, professor, escritor e poeta, foi membro da Academia de
Letras de Cambuquira e Presidente de Honra da Academia Campo-
Belense de Letras.

Compôs o Hino a Campo Belo em junho de 1935 e o Hino do
Centenário, em parceria com o músico José Augusto de Carvalho, em
1979.

Faleceu em 15/9/88.
Por certo esta Casa, reconhecendo a importância de um homem que

marcou sua presença no cenário da cultura e da política mineira, se
empenhará na aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 532/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 202/99)

Dispõe sobre reserva de recursos públicos destinados à habitação
em benefício da mulher sustentáculo de família e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Vinte por cento, no mínimo, dos recursos públicos estaduais

destinados à habitação serão aplicados em benefício da mulher
sustentáculo de família.

§ 1° - Para efeitos desta lei, conceitua-se mulher chefe de família
aquela que comprovadamente é responsável pelo sustento e pela
manutenção da família.
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Ç 2° - A comprovação do disposto no ' 1caput" deste artigo se fará

mediante justificativa judicial.
Art. 2° - Os recursos previstos no art. 1° desta lei serão provenientes

da Secretaria de Estado da Habitação, por meio do Fundo Estadual de
Habitação - FEH.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria Olívia
Justificação: O número de mulheres que se tornaram chefes de

família tem crescido vertiginosamente nos dias atuais, e nem assim
são tomadas medidas para conceder a elas condições mais favoráveis
para aquisição do imóvel necessário a sua proteção e da sua família.

Os programas habitacionais convencionais existentes geralmente
relegam a mulher a um segundo plano, levando-a a uma competição
desigual nessa situação.

Faz-se, portanto, necessária a correção dessa distorção, criando-se
mecanismo de destinação de recursos oficiais ao financiamento
habitacional para mulheres chefes de família.

A proposta é oportuna e vem ao encontro dos anseios da sociedade.
Para aprová-la, conto com o apoio de meus ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 533/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.288/2002)

Declara de utilidade pública o Instituto da Criança e do Adolescente
Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto da Criança e

do Adolescente Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: A citada entidade, fundada em 4/3/97, tem como
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principais finalidades promover e defender os direitos da criança e
do adolescente; colaborar com o poder público para seu
desenvolvimento físico, psicológico e educacional, propiciando-lhes
lazer e cultura; prestar serviços de orientação às gestantes e famílias,
buscando dotá-las de recursos para a educação dos filhos; promover
o aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos adolescentes e
seus pais, visando ao seu crescimento pessoal e social; contribuir
para o desenvolvimento do potencial de crianças e adolescentes
portadores de deficiência física e dificuldades intelectuais e
emocionais, com o objetivo de aumentar suas chances de se tornarem
cidadãos saudáveis, úteis e realizados.

Além de merecer o título declaratório em virtude dos bons serviços
prestados, a entidade está apta a recebê-lo porque preenche os
requisitos legais, razão pela qual contamos com a anuência dos
nobres Deputados ao projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 534/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.237/2000)

Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de
construção de escolas públicas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a incluir quadras

poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no
Estado.

Parágrafo único - Caberão à Secretaria de Estado da Educação o
controle e a fiscalização do disposto no "caput".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Bilac Pinto
Justificação: Este projeto de lei visa assegurar às escolas públicas

do Estado um espaço para desenvolvimento das atividades de
esporte, lazer e cultura, fundamentais para a formação dos cidadãos.
Esta iniciativa ainda propicia a padronização arquitetônica das
construções de prédios públicos escolares. Visa também reduzir as
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solicitações de recursos e evitar construções desordenadas feitas
pelos dirigentes escolares, sem o devido acompanhamento do Poder
Executivo.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 535/2003
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 de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos dos atos baixados pelo

Governador do Estado referentes às nomeações para a Presidência
das entidades da administração pública indireta constantes no anexo
desta resolução, nos termos do art. 62, XXX e XXXI, da Constituição
do Estado.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2003.

Sala das Reuniões, 10 de março de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A Emenda à Constituição n° 26, de 9/7/97, deu nova

redação ao art. 62, XXIII, da Constituição do Estado. Argüida sua
inconstitucionaidade, o STF deferiu o pedido de medida cautelar para
se garantir, no texto da alínea "d" do referido artigo, somente as
autarquias e fundações públicas, dele excluindo-se os Presidentes e
Diretores do sistema financeiro estadual. Dessa maneira, o artigo
assim dispõe:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXIII - aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição
pública, a escolha:

a)	.............................................................................
d) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta;".
Assim sendo, as autarquias e fundações do Estado somente

poderão ter seus Presidentes nomeados após a argüição pública e a
aprovação, por voto secreto dos membros desta Casa, das pessoas
escolhidas pelo Governador do Estado.
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- 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° 36812003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja

formulado voto de congratulação com a comunidade de São
Lourenço, pelo transcurso do 76 0 aniversário da emancipação político-
administrativa desse município. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
N° 369/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
recuperação da ponte sobre o rio das Velhas, no Município de
Funilândia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 370/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo à bancada mineira no Congresso Nacional com vistas
a apresentação de proposta de emenda à Constituição suprimindo a
alínea "b" do inciso 1 do art. 54 da Constituição Federal. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 371/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulação com a comunidade de Felixlãndia, pelo
transcurso do 540 aniversário da emancipação política desse
município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 37212003, da Comissão de Saúde, pleiteando sejam solicitadas
ao Secretário de Estado da Saúde informações sobre a situação
epidemiológica no Estado.

N° 373/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja prestada
informação sobre a regularização do pagamento dos prestadores de
serviços médicos de alta complexidade.

N° 374/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja prestada
informação sobre reajuste concedido às equipes do Programa de
Saúde Familiar, sobre as condições de aquisição de medicamentos
especiais e sobre a forma de financiamento do programa DST/Aids.

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando a elaboração de
uma cartilha sobre o Estatuto da Cidade.

Da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando a realização de
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fóruns técnicos nos municípios que menciona, com vistas à
divulgação do Estatuto da Cidade. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Transporte, do Trabalho, de Segurança Pública, de
Política Agropecuária, de Assuntos Municipais e de Administração
Pública e dos Deputados Luiz Fernando Faria, Elmiro Nascimento e
Weliton Prado.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores e pessoas presentes nas galerias, como Presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, não poderia
deixar de manifestar a nossa indignação diante dos acontecimentos
lamentáveis envolvendo o grande descaso e a negligência para com o
ser humano e o meio ambiente. Referimo-nos, com tristeza, ao
rompimento da barragem de contenção de rejeitos do processo
industrial da Empresa Cataguases de Papel, cuja massa de poluentes
tóxicos vazou na sub-bacia do córrego do Cágado, afluente do rio
Pomba, na Zona da Mata, que abastece as cidades da região e do
Noroeste fluminense.

O acidente aconteceu no sábado de madrugada, atingindo
diretamente quatro municípios de Minas, embora o abastecimento
esteja garantido pela COPASA, que faz a captação a montante do
local atingido. Os danos ao meio ambiente são muitos, principalmente
à rede de abastecimento dos municípios fluminenses situados a
jusante do vazamento, já na região de influência direta do rio Paraíba
do Sul. A indústria responsável pela barragem, que continha grande
concentração de soda cáustica, além de cloro ativo e de metais
pesados, segundo as primeiras informações, alegou que o rejeito é
um passivo ambiental, adquirido com a compra de outra empresa, e
ainda afirmou que já não produz esse material. Se esse é o caso, a
questão ainda se configura mais grave, pois o gerador de todos esses
estragos não recebeu os cuidados devidos, já que qualquer empresa
é obrigada a assumir os ônus que, porventura, venha herdar nas
transações comerciais.
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Esse desastre vem se somar a outros igualmente lamentáveis,

como os deslizamentos das encostas da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, ocorridos no início deste ano e o rompimento da
barragem de mineradora ocorrido em Macacos em junho de 2001
resultando em perda de vidas humanas e grandes danos aos recursos
hídricos e à flora.

Portanto, somos levados a indagar de forma veemente: quantos
outros passivos ambientais se estendem pelas plagas mineiras afora,
como verdadeiras bombas-relógios, esperando o momento oportuno
para ser ativadas, causando a destruição e a poluição dos nossos
recursos ambientais e humanos? Até quando seremos omissos diante
dessas eventualidades, para as quais são apresentadas soluções
paliativas, que não se traduzem em efetiva garantia de que estaremos
livres e protegidos dos gargalos potenciais de destruição e
degradação?

Há pouco, ouvi assustada o comentário e a informação de um
técnico ligado ao meio ambiente, que dizia que, em Minas Gerais,
existem 2.400 barragens ou diques, onde estão sendo recolhidos os
rejeitos de minerações ou rejeitos tóxicos das empresas.

A FEAM não tem condições de fiscalizar todas as barragens e
diques, uma vez que não há pessoas capacitadas, habilitadas e
contratadas para realizar esse serviço. Temos a certeza de que não
faltam técnicos nem pessoas competentes nesse órgão. Se a FEAM
está sucateada, se não dispõe de funcionários em número suficiente
para acompanhar esse trabalho, compete ao Poder Executivo ver
onde está o gargalo, abrir concursos, nomear técnicos, a fim de evitar
que desastres aconteçam.

Muitos desses diques e barragens não precisariam acumular
rejeitos, pois poderiam ser aproveitados, reciclados, transformados em
material de construção, como rejeitos minerais, formando bioquetes
ou qualquer outra coisa a ser aproveitada na construção civil. E falta
de competência dos que armazenam esses rejeitos, falta de interesse
do poder público responsável no acompanhamento da situação.

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Sobre o acontecido em
Cataguases - podemos expor junto à comissão presidida por V. Exa. -,
informo aos caros pares que, até o momento, nenhum órgão
ambiental conseguiu divulgar, com clareza, quais componentes
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químicos estão presentes na lama que se espalha pelo rio Paraíba
do Sul.

O fato de a FEAM, em nosso Estado, não possuir o cadastro, o
monitoramento do que está na barragem, provocou danos. O Rio de
Janeiro questiona Minas pela falta de informação, de alerta para evitar
os danos. Estive na região, na sexta-feira, tentamos um contato com a
FEAM, mas ninguém atendeu ao telefone. Eram 18 horas, e o órgão já
estava fechado. Não existe, em nosso Estado, nenhum tipo de
preparo para situações de emergência, um plantão. A FEAM somente
foi acionada na segunda-feira, depois que a lama estava no Estado do
Rio de Janeiro, e o mundo todo já sabia do grande desastre
ambiental. Obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradecemos sua participação.
Quando falamos em 2.400, esse número é aleatório, não queremos
maximizá-lo. Porém, a informação que temos é que mais ou menos
100 barreiras de barragens ou diques são acompanhadas e
vistoriadas pela FEAM. Segundo informação de um técnico - não sei
se ele é da FEAM, mas está ligado à área do meio ambiente -, não há,
na FEAM, pessoas em quantidade suficiente para acompanhar e
fiscalizar as barragens. Para responder a essas questões, devemos
analisar o papel de cada um dos diversos atores desse cenário e ver o
que se fez, o que se faz e o que poderá ser feito para enfrentarmos os
desafios ambientais de forma mais coerente e adequada aos ditames
do desenvolvimento sustentável. As questões ambientais da
atualidade, em especial os grandes desastres e impactos registrados
no mundo contemporâneo, serviram para que se levantasse a
bandeira de luta pelo meio ambiente, criando um marco de
conscientização da sociedade para se pensar o agir humano quanto
aos rumos do desenvolvimento econômico e ao emprego das
tecnologias modernas na exploração de recursos naturais.

Dois importantes segmentos sociais, o governamental e a sociedade
civil organizada, a partir de uma visão diferenciada e particularizada,
desdobram-se para assumir posições diante dos problemas.

Veio a época do romantismo ecológico, das lutas pela valorização
da natureza, por um lado e, em seqüência, a movimentação para
institucionalização da questão ambiental e formação do arcabouço
jurídico que possibilitasse a atuação do poder público.
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Acrescentem-se a isso as práticas empresariais, industriais e

econômicas de longa data, divorciadas dos princípios de proteção ao
meio ambiente e da saúde, e teremos uma visão da arena em que se
digladiaram e ainda se expõem os diversos interesses em jogo.

Não se conseguiu ainda a necessária e efetiva integração na
atuação desses atores ou opositores, conforme o enfoque
considerado, mas que deve, acima de tudo, respeitar o direito das
gerações atuais e futuras a um meio ambiente equilibrado e a uma
sadia qualidade de vida.

Nesse sentido, é com muita alegria que vemos as posições e os
planos da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ontem expostos
no Plenário desta Casa, que inserem a temática ambiental de forma
transversal nas ações de Governo, em defesa da integração de todos
os segmentos da administração pública, de maior diálogo com a
sociedade e do uso sustentável dos recursos humanos e naturais.

Não poderia deixar de lembrar aqui algumas palavras da Senadora,
atual Ministra Marina Silva, ditas no Palácio da Liberdade. Gostaria de
falar para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvi-Ia. Dizia que,
ao ler a Bíblia, ficava meio encabulada com o versículo que dizia que
lobos e cordeiros haveriam de estar unidos no futuro, que teriam o
mesmo espaço e viveriam em paz. E a Sra. Marina Silva dizia que,
naquela época, ao ler essa passagem, considerava-se incapaz de
entender aquilo e até pensava que devia ser ingênua ou inocente, pois
isso não entrava em sua cabeça. Hoje, entende perfeitamente,
quando discute problemas do meio ambiente, a necessidade de haver
maior entendimento entre os empresários, que querem lucro, e
aqueles que se aproveitam do meio ambiente para viverem e que
precisam dele em boas condições para continuarem seu trabalho.

Isso de fato deve ser revisto. Não é possível que alguns continuem
querendo o lucro a qualquer custo e que outros morram e passem
necessidade por causa da degradação causada por um trabalho que
não respeita a biodiversidade nem o ambiente natural nem o homem.

Não posso deixar de aproveitar o momento para falar do que vi
nessa semana no vale do Jequitinhonha. No encontro regional
ocorrido em ltaobim, recebemos várias reclamações, de diversos
setores, da tentativa de se implantar nessa região mais uma floresta
de eucaliptos. E, para isso, algumas matas nativas estão sendo
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sacrificadas. Enquanto a Alemanha traz recursos para a
conservação da mata atlântica, a ambição de alguns não respeita a
mata nativa. Os nossos brasileiros querem derrubar a mata nativa
para reflorestar com eucaliptos, o que lhes possibilitará um lucro
imediato. E preciso que haja progresso. Queremos o trabalho deles,
mas conjuntamente com progresso econômico sustentável para que
os seus filhos e netos não se sintam prejudicados no futuro.

Outro assunto: exploração de granito. O vale do Jequitinhonha é rico
em granito, mas sua exploração está causando um desastre ecológico
naquela região.

Os blocos de granito são retirados e mandados para o Espírito
Santo, onde as placas são feitas e cortadas, mas o beneficiamento
final é feito na Itália. Para lá vão as verdadeiras riquezas e é feito o
trabalho de valor agregado, enquanto aqueles que cortam granito
padecem e passam fome, e os moradores que estão ao redor das
pedreiras não têm onde plantar. As rochas estão ameaçadas e as
pedras que rolam trazem perigo para a região. Aceitar isso é
insuportável.

Estamos encaminhando projeto para que as empresas, ao
assumirem um trabalho, sejam obrigadas a assinar termo de
compromisso responsabilizando-se pelo que fazem e por qualquer
degradação que possa ocorrer. E uma espécie de caução, pois se
falirem ou forem embora, o dinheiro preservado visará ao reparo.

Encaminhamos também à Senadora que esteve conosco, ontem,
pedido dessa natureza. Graças a requerimento do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, iremos a Cataguases provavelmente na
sexta-feira. O Deputado Biel Rocha e eu estamos pedindo audiência
pública com os responsáveis pelo desastre e os que têm poder para
impedir que outros aconteçam.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, profissionais da imprensa, senhoras e senhores, nunca é
tarde para deixar bem clara a posição de determinado partido ou
grupo político. Ainda mais quando se trata de oficializar, nesta tribuna,
decisão conjunta tomada por bancada, no caso a do PMDB, da qual
honrosamente sou Líder. Nosso partido está incluído na base de
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sustentação do Governo Estadual. Já atuamos afinados com a
orientação do Líder Alberto Pinto Coelho, que, com muita
competência, representa o Palácio da Liberdade nesta Casa. Mas é
preciso tornar claros os motivos que fizeram do PMDB, adversário do
Governador na campanha eleitoral, um dos partidos aliados do novo
Governo na Assembléia.

Reunidos seguidas vezes para tratar de assuntos que interessam ao
nosso partido e ao Estado, procuramos avaliar nossa posição diante
do Governo da forma mais isenta possível. Não poderíamos agir com
revanchismo, até porque não faz parte da história de Minas Gerais a
política feita com preconceito ou rancor. A partir daí consideramos
alguns pontos que tomo a liberdade de expor. O Deputado Aécio
Neves foi eleito Governador num pleito histórico, com a vitória
garantida ainda no primeiro turno, fato inédito na vida eleitoral de
Minas Gerais. Essa majoritária vontade do povo mineiro foi, portanto,
levada em consideração quando passamos a avaliar outras questões
fundamentais para se definir o posicionamento político da bancada.

Uma questão importante foi o convite que o Governador fez, pelo
Secretário Danilo de Castro, para que nosso partido integrasse a base
governista. Isso foi fundamental, porque a proposta trazida foi a de
uma parceria voltada para a transformação política do Estado,
reorganização administrativa da máquina estatal e postura firme com
vistas à projeção de Minas Gerais no cenário político, econômico e
social do Brasil.

Isso é muito importante, porque o PMDB, ao ser convidado para
essa parceria, certamente teve reconhecido o seu papel histórico no
processo de democratização do País. No caso particular de Minas, o
nosso partido está instalado em todos os municípios, numa estrutura
importante politicamente para quem ocupa o Palácio da Liberdade.

Além de respeitar a vontade das urnas e considerar fundamental o
convite feito pelo Governador para assumir parceria num momento
importante para a vida nacional, da qual nosso Estado certamente se
faz presente, muito valeram para a nossa decisão o estilo, a trajetória
e a história do mineiro Aécio Neves. Sem contar que teve sua origem
política no PMDB e que, pelas mãos do saudoso Tancredo Neves,
entrou para a política, trazendo na bagagem a habilidade política do
avô e do pai, Aécio Cunha. 0 atual Governador construiu nos últimos
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anos uma carreira das mais respeitadas do País.

Com muita competência, o Deputado Federal Aécio Neves, desde o
seu primeiro mandato na Câmara Federal, tornou-se uma das figuras
mais influentes do Congresso Nacional, assumindo a liderança do
PSDB, mas tendo ascendência também sobre parlamentares de
outros partidos. Graças ao seu estilo conciliador, mas sempre firme na
defesa da ética e da honestidade, Aécio Neves chegou à Presidência
da Câmara dos Deputados com altivez, elevando o nome de Minas e
realizando uma gestão inovadora nessa Casa Legislativa.

Tão logo ganhou a disputa pelo Governo, com um programa
arrojado, Aécio Neves iniciou a transição, com o claro objetivo de
realizar uma gestão dinâmica, voltada para as reais necessidades de
nosso povo.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
ouço atentamente seu pronunciamento, em que oficializa o apoio do
seu partido ao Governador e, ao mesmo tempo, tece uma série de
elogios, com os quais concordamos em parte. Queremos pedir não só
a V. Exa., mas aos demais Deputados, que aproveite um pouco essas
qualidades do nosso Governador, a fim de agirmos de forma mais
positiva com relação à área da saúde, que é fundamental.

A situação está quase insustentável. Temos o SUS, que atende à
sociedade em geral, e o IPSEMG, entidade do Estado, que deve aos
prestadores de serviços os pagamentos relativos a uma parte de
setembro e aos meses de outubro, novembro e dezembro. A rede
hospitalar, que já recebe por uma tabela pequena, está entrando no
sistema financeiro.

Hoje procurei a Presidente do IPSEMO, cuja resposta foi tão
lacônica, que saí de lá sem enxergar luz no fim do túnel. Disse: "Não
podemos agir ilegalmente, pagar aquilo que é ilegal, e não existe
legalidade na dívida". No entanto, uma conta previamente autorizada
e auditada, mas não paga, comprometerá o Governo, o sistema de
saúde, porque o SUS diminuiu o teto e o paciente do IPSEMG
também está sendo atendido nesses hospitais.

Portanto, peço ao Presidente que levemos esse problema ao
Governador, a fim de que Minas não contribua para que os hospitais
fechem e a situação do brasileiro piore. Muito obrigado.

0 Deputado Ivair Nogueira* - Com certeza, Deputado Chico Simões.
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O Governador, como homem democrático e preocupado com a
população, estará atento não só aos problemas da saúde, mas
também a outras questões do Estado. Temos de dar um tempo ao
Governador, da mesma forma que está procedendo o povo brasileiro
com relação ao Presidente Lula, porque sabemos que não é fácil
administrar, principalmente para quem está no Governo há 100 dias.

Logo depois de assumir o Palácio da Liberdade, o Governador
começou a mostrar, na prática, que seu plano de governo não era
mera peça de "marketing" eleitoral. A valorização dos costumes de
Minas é uma das principais características desse novo Governo, e,
nesse particular, o PMDB se sente orgulhoso de poder contribuir para
o projeto do Governador Aécio Neves.

Esses foram, colegas Deputados, os motivos fundamentais para que
tomássemos a decisão de integrar a base de sustentação do Governo
nesta Casa. Agora, já no início do quarto mês de Governo, o PMDB
não se arrepende da decisão, porque as ações do Governo até aqui
são extremamente sintonizadas com a vontade do cidadão mineiro.
Reduzir despesas num momento de crise, implementar ação
planejada no âmbito da segurança pública e reorganizar o
funcionamento do Estado são apenas exemplo de medidas que
merecem aplauso e apoio. Até mesmo a boa-vontade em ajudar o
Governo Federal naquilo que for de interesse do Pais é uma postura
equilibrada do Governador de Minas nesse momento.

O fato que o PMDB faz questão de exaltar, como forma de atestar
essa confiança, é a abertura do Palácio da Liberdade para os
Prefeitos e as lideranças mineiras. Não é possível que um Governador
administre um verdadeiro país, como é o caso de Minas, sem receber,
sem ouvir e sem discutir as coisas do interior. E no município que o
cidadão enfrenta seus problemas. Ninguém mais indicado para
transmitir ao Governador as necessidades do povo mineiro que os
Prefeitos, que, diariamente, recebem as mais variadas demandas
populares.

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* - Reunimo-nos várias
vezes, antes de tomarmos a decisão de compor a base de Governo. E
essa foi a posição de toda a bancada, por entender as dificuldades,
não apoiando o Governador no primeiro momento, porque tínhamos
candidatura própria. Esta é a hora de apoiar, corrigir os rumos e
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procurar os acertos em benefício do povo mineiro, da mesma forma
como o Presidente Lula tem feito. O que não falta ao Governo de
Minas e ao Governo Federal é a vontade de acertar. Muito obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Concedo aparte ao Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - O PMDB é um partido
histórico, cujos membros possuem experiência parlamentar notável.
Sua posição reforça e garante tranqüilidade ao Governo do Estado, já
que enfrentamos uma cruzada, atravessando momentos difíceis.

Em outra oportunidade, discutiremos essa questão da saúde. As
coisas não são exatamente da forma como apresentadas aqui. E
preciso que se volte ao passado para chegar à bagunça do presente.
Certamente, este Governo não é o responsável pelos acontecimentos
da área da saúde, principalmente no IPSEMG.

Cumprimentamos V. Exa. por sua posição. Estamos com a
consciência tranqüila e preparados para fazer não apenas a defesa do
Governador, mas de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira* - Municipalista por aptidão histórica, o
PMDB faz questão de ressaltar aqui essa bela virtude do Governador
Aécio Neves, que demonstra ao mesmo tempo humildade e
maturidade. Porque, ao abrir as portas do Palácio da Liberdade para
os Deputados, os Prefeitos e as lideranças de todo o Estado, nosso
Governador está demonstrando ser maduro o suficiente para entender
que ninguém pode governar sozinho ou ilhado no Palácio.

E essa qualidade do Governador Aécio Neves é ainda maior quando
se nota que a sua prática não distingue as siglas partidárias, pois o
Prefeito de Poços de Caldas, do PT, dias atrás, em Betim, fez
rasgados elogios ao estilo de governar que hoje se nota no Palácio da
Liberdade.

Essa era a mensagem, Sr. Presidente e colegas Deputadas e
Deputados, que a Bancada do PMDB gostaria de trazer a esta tribuna,
com o objetivo de registrar os motivos que levaram o nosso partido a
confiar neste novo tempo vivido no Estado. Nossa independência
política, é bom que fique bem claro, serve de referência para os atos
da bancada e de cada um dos Deputados. Mas o compromisso com
Minas e com o Brasil nos coloca hoje na condição de parceiros do
Governador na difícil tarefa de construir um Estado mais justo e
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melhor para todos os mineiros.

Queremos deixar bem claro que nosso apoio ao Governador é com
referência aos projetos e à Assembléia Legislativa. Não estamos
fazendo nenhum acordo político futuro, e, neste momento, não só
Minas precisa implantar as reformas necessárias, como o Brasil
também precisa aprovar as reformas tributária, partidária, trabalhista e
tantas outras. Apenas com o apoio da Assembléia e da Câmara dos
Deputados ao Governador Aécio e ao Presidente Lula, conseguiremos
isso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonardo Quintão.
O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputadas, membros da imprensa, público presente na galeria.
Relatarei fato que está acontecendo na Região Metropolitana de Belo
Horizonte: as dificuldades que os taxistas vêm passando. Há anos
eles vêm reclamando de problemas de todos os tipos. Hoje são mais
de 13 mil taxistas, incluindo os proprietários e auxiliares. Ontem foi
aprovado, pela Comissão de Administração Pública em conjunto com
a Comissão de Transporte, requerimento de minha autoria, que diz o
seguinte: (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do
art. 291 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, com a
possível urgência, para tratar de assunto de interesse público
relevante atinente à área de atuação da Comissão de Administração
Pública, notadamente sobre descumprimento da Lei n° 8.666, de
1993, (Lei de Licitações) nas permissões concedidas pelo DER-MG
aos taxistas da Região Metropolitana de Belo Horizonte, bem como
sobre as implicações socioeconômicas dessas permissões, chamando
para a discussão desse tema as autoridades arroladas em anexo".
Passo a citar as autoridades: Presidente do SINCAVIR, Sr. Izaís
Pereira; Coordenador do PROCON, Dr, Bruno Burgarelli; Presidente
da COOPERTRAMO Rádio-Táxi, Sr. Gilmar de Freitas Soares;
representante do Ministério Público Estadual, Dr. Almir Alves Moreira;
Presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado
de Minas Gerais; Diretor do DER-MG, Sr. Renato César Nascimento
Santana.

Esse requerimento foi elaborado em meu gabinete, a pedido da
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COOPERTRAMO, que expôs as dificuldades enfrentadas pelos
táxis especiais na Grande BH.

O DER, por liminar, autorizou 87 táxis de Lagoa Santa a circularem
na RMBH sem nenhuma licitação, gerando sérios problemas.

Em Belo Horizonte existe táxi especial há 21 anos, num total de 130.
Agora, Lagoa Santa concede licença, por meio do DER, a outros 87.
O interessante é que a cooperativa que gerencia os táxis especiais da
RMBH chama-se COOPERTRAMO e a de Lagoa Santa, COOTRAMO
- mera coincidência. Usam a mesma cor azul e o mesmo uniforme.

Ressalto os critérios de escolha dos taxistas especiais de Belo
Horizonte e da RMBH, nos últimos 21 anos, num universo de
aproximadamente 8 mil táxis: maior experiência, anos de carteira de
habilitação; maior experiência na profissão, carteira de taxista; curso
de línguas; prioridade de carros mais novos, com ar condicionado;
prova de conhecimentos geográficos de Belo Horizonte, RMBH e
cidades históricas, cujo índice de acerto exigido é de no mínimo 70%;
e prontuário limpo perante DETRAN e BHTRANS.

Esses pré-requisitos não foram considerados para essa nova
concessão. Precisamos, para qualquer concessão de transporte,
respeitar a Lei n° 8.666, ou seja, licitar. Esse é o problema. Todos os
táxis de Lagoa Santa estão circulando dentro de Belo Horizonte, sem
critério, tirando emprego de muitos taxistas que há anos estão aqui,
respeitando as leis municipais, estaduais e federais e o compromisso
com nossa sociedade.

Na próxima terça-feira, teremos reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública e de Transporte para analisarmos esse fato
grave.

No último dia 22, o Juiz da 5 Vara da Fazenda Pública Municipal,
Dr. Vagner Wilson Ferreira, determinou a realização de licitação para
exploração dos serviços de táxi em Belo Horizonte e na Região
Metropolitana. Serão concedidas 6 mil placas.

Hoje existem duas alas: proprietários das placas e auxiliares e
donos de empresas e de táxis. Todos dentro da lei.

Existem distorções em ambas as partes. Cito o problema do Sr.
Marcos Rodrigues, auxiliar, que paga R$60,00 ao titular da licença e
concorda com a licitação. Há pessoas que moram nos Estados Unidos
e possuem licença de táxi em Belo Horizonte. Essas licenças devem
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ser concedidas para pessoas que trabalham, que necessitam
delas, e não para proprietários de táxis que, por meio de laranjas,
exploram os auxiliares.

Há ainda a distorção do lado dos auxiliares. Cito também outra, de
que proprietários de placas de táxis, que não dependem de sua
vivência, mas de sobrevivência, deixaram os seus negócios e se
aposentaram. Hoje, certo taxista disse-me: "Leonardo, vendi meu sítio
e comprei uma placa para trabalhar. Como fico agora?"

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo-o,
Deputado Leonardo Quintão, por trazer essa discussão a esta Casa.
Ontem, por ocasião da apresentação de seu requerimento na
Comissão de Administração Pública, fiz várias indagações a V. Exa.
quanto à competência ou não desta Casa para discutir essa matéria.
Sabemos do esforço de V. Exa. em defender legitimamente os
taxistas.

Hoje, pela manhã, presenciamos a manifestação dos taxistas, que
desaguou exatamente na Prefeitura Municipal, onde fomos recebidos
pelo Chefe de Gabinete. Analiso a situação pelo mesmo ângulo de V.
Exa., fazendo o mesmo raciocínio, porém considero outra face.
Estamos com o caso "sub judice". Preocupa-me o desinteresse do
município em prosseguir com essa ação, em decorrência da sentença
do MM. Juiz, nessa circunstância, em favor dos taxistas.

Louvo a iniciativa de V. Exa. Além do mais, é preciso pleitear, junto a
esta Casa e à nossa Comissão, a participação efetiva do município
para que seja ajuizado o competente recurso, já que o prazo foi
perdido. Nada adiantarão as discussões promovidas em audiência
pública a requerimento de V. Exa. Preocupa-me saber se há ou não
interesse do município, que deverá ser questionado e interpelado,
para que haja a defesa dos taxistas, proprietários de cooperativas.
Enfim, essa situação é realmente complexa, mas deveremos
fortalecer, quanto ao procedimento judicial, o seu posicionamento
junto à Procuradoria do município.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Faço coro às palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com quem estive, pela manhã, na
Prefeitura. A todos os taxistas da AMBH afirmo com convicção que V.
Exa. é Deputado atuante e interessado em resolver o grave problema
que aflige o município. Ao se realizar a reunião das Comissões de
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Transporte e de Administração Pública, não tenho dúvidas de que
pessoas serão chamadas para ajudar a resolver esse problema.
Parabenizo V. Exa. pela luta e iniciativa, principalmente os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Adaiclever Lopes, e os demais Deputados pela
presença na Prefeitura.

O Deputado Leonardo Quintão - Muito obrigado, Deputado Gil
Pereira. Saliento a necessidade da Procuradoria do Município de Belo
Horizonte. Fomos recebidos por representantes da Prefeitura, que nos
certificaram de que olharão esse caso com carinho e entrarão com
recurso a respeito dessa licitação. Agora, devemos abrir debate para
que não haja distorção, para que pessoas não percam o seu ganha-
pão nem continuem sendo exploradas. O Sr. Marcos Rodrigues disse
que há até donos de licença de táxi que residem nos EUA e exploram
os motoristas.

Quero ressaltar ainda o imediato auxílio da Polícia Militar, da
BHTRANS, da TRANSCON e de todos os órgãos competentes das
Prefeituras Municipais da Grande BH. Que possam fiscalizar também
a questão dos "piolhos", pessoas que querem trabalhar fora da lei.
Compram um veículo e começam a transportar passageiros, tirando o
direito dos taxistas, que pagam seus impostos em dia e dependem da
licença para trabalhar. Então, por meio deste requerimento e, junto
com os Deputados Gil Pereira, Dalmo Ribeiro Silva, Adalclever Lopes
e Domingos Sávio, lutaremos para que esse grave problema venha a
ser solucionado. Não podemos mais protelar, senão teremos 14 mil
pessoas desempregadas em Belo Horizonte, o que representa um
exército que poderá estar em nossas portas pedindo emprego. Muito
obrigado.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a i 8 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
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A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento

Interno e em atendimento ao disposto na Decisão Normativa da
Presidência n° 10, determina a anexação do Projeto de Lei n°
424/2003, do Deputado Pinduca Ferreira, ao Projeto de Lei n°
118/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 2 de abril de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 3 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 226/2003, da Deputada Ana Maria, e 233/2003, do
Deputado Adalclever Lopes; de Assuntos Municipais - aprovação, na
3 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 149/2003, do Deputado
Laudelino Augusto; de Política Agropecuária - aprovação, na 2
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 234/2003, da Deputada Ana
Maria; de Segurança Pública - aprovação, na 2 Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n os 220/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
e 236/2003, do Deputado Célio Moreira; do Trabalho - aprovação, na
4a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°5 203 e 204/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 210/2003, da Deputada Marília
Campos; de Transporte - aprovação, na 4a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 211 a 219/2003, do Deputado Sidinho do

Ferrotaco; 227/2003, do Deputado Paulo Cesar; 230 a 23212003, do
Deputado Adalclever Lopes; 240/2003, do Deputado Jayro Lessa, e
253/2003, do Deputado Leonardo Moreira; e de Educação -
aprovação, na Y Reunião Ordinária, do Requerimento n° 229/2003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e pelos Deputados Weliton Prado -
informando sua ausência do País no período de 3 a 6/4/2003 para
representar esta Casa na reunião ordinária da União de
Parlamentares do MERCOSUL(Ciente. Publique-se.); e Luiz Fernando
Faria - informando sua desfiliação do PPB. (Ciente. Cópia às
Comissões e às Lideranças.)

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério

Correia, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que os
vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.470 e 15.472 sejam apreciados

nessa ordem, em último lugar, entre as matérias em fase de votação,
e o veto à Proposição de Lei n° 15.471 seja apreciado em último lugar,
entre os vetos em discussão. A Presidência, verificando, de plano, que
não há quórum para votação, mas apenas para discussão das
matérias constantes na pauta, declara prejudicado o requerimento do
Deputado Rogério Correia.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 72, que acrescenta parágrafo ao art. 108 da Lei n°
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Civis do
Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Gil Pereira solicitou o
prazo regimental para emitir seu parecer. Com  a palavra, o relator,
Deputado Gil Pereira.

• Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 72
Relatório

• Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
proposição de lei em análise, que acrescenta parágrafos ao art. 108
da Lei n° 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
2, publicada em 15/1/2003. Cumpridas as formalidades regimentais, a
proposição foi encaminhada à Comissão Especial para receber
parecer, nos termos do art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento
Interno.

Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial emitisse
parecer, e incluído o veto na ordem do dia para apreciação nos termos
do art. 145, c/c o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente
designou este relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a
matéria.
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Fundamentação

A Proposição de Lei Complementar n° 72 acrescenta dispositivos ao
art. 108 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei n°
869, de 5/7/52), assegurando ao servidor o direito de participar de
cursos, seminários e treinamentos que servirão para prepará-lo,
psicológica e fisicamente, para a nova etapa de vida que se inicia com
a aposentadoria.

Ao vetar a proposição, o Governador do Estado apresentou razões
de ordem constitucional, alegando violação aos arts. 66, III, "c", e 27,
parágrafo único, da Constituição do Estado. O primeiro dispositivo
confere ao Chefe do Executivo a iniciativa de projetos de lei relativos a
servidor público e seu regime jurídico; o segundo trata da concessão
de vantagens com conseqüente aumento de despesa pública.

Com efeito, a proposição, objeto do veto do Governador, trata de
estabelecer normas referentes a direitos dos servidores públicos do
Estado, violando, dessa forma, as regras de iniciativa previstas no art.
66, III, "c", da Constituição do Estado, que confere ao Chefe do
Executivo a competência privativa para deflagrar o processo
legislativo em matérias que disciplinem "o regime jurídico dos
servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria".

Ademais, o art. 27, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal,
estabelece que a concessão de qualquer vantagem aos servidores
públicos só pode ser feita caso haja "prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes e se houver autorização especifica na
Lei de Diretrizes Orçamentárias".

Dessa forma, é de se observar a procedência das objeções à
proposição, uma vez que são claras as violações às regras
insculpidas nas Constituições Federal e Estadual no que concerne ao
vício de iniciativa. Todavia, não se pode deixar de ressaltar a louvável
iniciativa do autor dessa proposição, Deputado Pastor George, que,
ao trazer a discussão para esta Casa Legislativa, preocupou-se
também em chamar a atenção do Poder Executivo para o relevante
fim social de que se reveste sua iniciativa. A proposta em análise visa
a propiciar ao servidor público uma política de preparação para a
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aposentadoria, pela oferta de cursos, seminários, terapias e
treinamentos preparatórios, garantindo-lhe a aplicabilidade de
fundamentos insculpidos na Constituição da República, notadamente
o da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho.
Diante do trabalho efetuado pelo referido Deputado, o Poder
Executivo abraçou suas idéias e adotou inúmeras medidas referentes
à política de preparação do servidor em vias de se aposentar,
atendendo, assim, às intenções do legislador, que não puderam se
transformar em norma jurídica em face de dispositivos constitucionais
que reservavam a iniciativa da matéria ao Governador do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei Complementar n°72.
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 ordinária de amanhã, dia 3,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 76/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Bilac Pinto, por meio do Projeto de Lei n° 76/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Diabéticos de Santa Rita do Sapucaí - ASSODISRS -, com sede
nesse município.

Publicado em 27/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do ai. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

documentação juntada ao processo, funciona há mais de dois anos e
tem em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelos
cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
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27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade
pública.

Verificamos, também, que a alínea "e" do art. 40 do seu estatuto
determina que nenhum membro da diretoria poderá receber
remuneração pelo exercício do cargo e que o art. 42 prevê que, no
caso de dissolução, seus bens serão incorporados à Federação das
Associações dos Diabéticos do Estado de Minas Gerais - PEADEMG -
ou destinados a entidade congênere.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n°76/2003, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Leonardo Moreira -

Ermano Batista - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 77/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 77/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Nova Resende - APAE Lar Esperança, com sede
nesse município.

Publicada em 27/2/2003, veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, depreendemos que a instituição atende aos requisitos
constantes na lei que disciplina o processo declaratório de utilidade
pública.

Além do mais, o § 2° do art. 11 do seu estatuto prevê que os
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva não serão remunerados, e o parágrafo único do
art. 33 determina que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio será
destinado a uma entidade congênere.

Conclusão
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Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 77/2003, nos
termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 163/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem
por objetivo instituir a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a
homenagear anualmente 12 pessoas físicas ou jurídicas que se
tenham destacado na promoção da evangelização e da paz no
Estado.

A proposição foi publicada e a seguir distribuída a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer, nos termos dos arts. 188 e 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição de homenagem cívica, além de não figurar entre as

competências privativas da União, relacionadas no art. 22 da
Constituição Federal, é de competência remanescente do Estado,
conforme se depreende da norma estatuída no § 1° do art. 25 da
Constituição Federal, que ora transcrevemos:

"Art. 25 - ...............................................................
§ 1 - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição".
Vale esclarecer, ainda, que o art. 66 da Constituição Estadual, ao

enumerar as matérias de iniciativa exclusiva de cada um dos órgãos
ou das autoridades estaduais, não inclui a instituição de medalha
entre aquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo. Dessa forma,
infere-se que é lícito ao parlamentar deflagrar o processo legislativo
de matéria dessa natureza, embora apenas ao Governador do Estado
seja permitido conferir condecorações ou títulos honoríficos, de
conformidade com o estatuído no art. 90, XVII, da Carta mineira. A
esse respeito, lembramos que o art. 2° da proposição atende a essa
exigência constitucional.

Cabe esclarecer que o projeto estabelece tanto normas gerais a
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respeito da honraria, tais como a criação do Conselho da Medalha,
as suas competências e sua constituição, quanto outras de caráter
não generalizado, como a descrição das características físicas da
medalha e do diploma a serem concedidos. De acordo com o art. 70,

ao Poder Executivo caberá regulamentar a futura lei no prazo de 60
dias contados de sua promulgação.

Neste ponto, permitimo-nos ressaltar que, considerando ser a
população brasileira, em esmagadora maioria, constituída por pessoas
cuja profissão de fé está alicerçada nos princípios do cristianismo e,
neste momento, o mundo tanto clamar pela paz, a proposição adquire
um significado especial por refletir o esforço do poder público estadual
em prestar incentivo àqueles que, de uma forma ou outra, se
empenham não só em reforçar os lagos de fraternidade, mas também
a defesa dos direitos de expressão de pensamento e de acesso
universal ao bem-estar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 163/2003,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Ermano Batista - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 168/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A propoSição sob comento, do Deputado Laudelino Augusto e
originária do ex-Projeto de Lei n° 2.441/2002, tem por objetivo seja
declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Buracos,
com sede no Município de Chapada Gaúcha.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
28/2/2003, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos ais. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o ai. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade publica
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estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado,
com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade,
desde que possua personalidade jurídica e seja comprovado por
autoridade competente, nos termos do parágrafo único do referido
artigo, que está em funcionamento há mais de dois anos e que seus
diretores, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo
exercício de seus cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que todas elas
foram inteiramente atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

Vale notar, ainda, que os arts. 38, § 2 0 , e 40, do estatuto da
Associação, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, que em caso de ser ela extinta, seu
patrimônio será destinado a outra instituição semelhante; e está
vedado remunerar ou conceder bonificação ou vantagens a qualquer
de seus associados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 168/2003 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Basta.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 199/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Dilzon Meio, por meio do Projeto de Lei n° 199/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Prosperidade, com sede no Município de Dores do Indaiá.

Publicada em 1°/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, foram
documentalmente comprovados pela Associação interessada no titulo
declaratório em causa.

Além do mais, o art. 1 0 do seu estatuto, na Seção 5, determina a
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não-remuneração de seus oficiais, diretores, conselheiros ou
equivalentes. Em relação ao destino do patrimônio remanescente, em
caso de sua dissolução, aplica-se, no caso, o art. 61 do Código Civil
Brasileiro, Lei n o 10.406, de 10/1/2002, em vigor a partir de 11/1/2003,
que estabelece:

"Art. 61 - Dissolvida a associação, o remanescente do seu
patrimônio liquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou
trações ideais referidas no parágrafo único do art. 56, será destinado à
entidade de fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso
este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual
ou federal, de fins idênticos ou semelhantes".

Considerando que a documentação juntada aos autos está conforme
manda a lei, não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa.
Entretanto, apresentamos-lhe a Emenda n° 1 para tornar completo o
nome da Associação em causa.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitu cio nalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 199/2003 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°214/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento - ex-Projeto de Lei n° 2.468/2002 - é de
autoria do Deputado José Milton e tem por objetivo seja declarado de
utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "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
Cabe esclarecer que, de acordo com a documentação anexada aos

autos do processo, o Hospital São Vicente de Paulo, sediado no
Município de Conselheiro Latalete, é uma entidade dotada de
personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois
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anos, servindo desinteressadamente à coletividade, e os membros
de sua direção, reconhecidamente idôneos, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Ademais, o art. 21 do estatuto do Hospital, em específico, proíbe a
remuneração dos membros de sua diretoria pelo exercício de suas
funções; e o art. 24, do mesmo estatuto, prevê que os bens da
instituição somente constituirão patrimônio de outra entidade de
caráter beneficente caso essa sociedade seja dissolvida.

Dessa forma, não se vislumbra vício que impeça a tramitação do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 214/2003 nos
termos apresentados.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Ermano Batista - Durval Anelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°218/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 218/2003, o Deputado José Milton
pretende seja declarado de utilidade pública o Asilo Dr. Carlos
Romeiro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Publicada em 1 0/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, podem

ser declaradas de utilidade pública as entidades constituídas ou em
funcionamento no Estado, que sirvam desinteressadamente à
coletividade, estando comprovado, por autoridade competente, que se
encontram em regular funcionamento há mais de dois anos e que os
membros de sua diretoria, de reconhecida idoneidade, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Examinada a documentação que acompanha o projeto, verifica-se o
inteiro atendimento a tais exigências legais, pelo que não se vislumbra
óbice à sua tramitação.
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Cabe ressaltar, também, que o estatuto do Asilo, em seus arts.

21 e 24, não permite a distribuição de lucro, vantagens, dividendo ou
bonificações a qualquer um de seus diretores ou associados, bem
como prevê que o patrimônio da entidade, na hipótese de sua
dissolução, será destinado a outra congênere.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 218/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°220/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento é do Deputado José Milton, bem como o
ex-Projeto de Le i, n° 2.477/2002, de cujo desarquivamento ela
resultou, e tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Amigos de Santana dos Montes, com sede nesse
município.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 0/3/2003, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estatui o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Infere-se da documentação apensa aos autos do processo que a

Associação dos Amigos de Santana dos Montes atende aos preceitos
estatuídos pela Lei n° 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. 27 e o parágrafo
único do art. 29 do seu estatuto, as atividades dos Diretores e
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Conselheiros ou instituidores, bem como as dos demais sócios,
serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e, na hipótese
de extinção da entidade, o seu patrimônio reverterá em favor de uma
instituição de caridade.

Embora a proposição não contenha vício de natureza jurídica,
apresenta erro de natureza formal, haja vista que a sigla ASM integra
o nome oficial da Associação e foi omitida.

Dessa forma, devemos apresentar na parte conclusiva deste parecer
emenda que sane essa omissão.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 220/2003 com a
seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N4° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade • pública a Associação dos

Amigos de Santana dos Montes - ASM -, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.	 -
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Durval Angelo -

Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°228/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeta de Lei n° 228/2003, do Deputado Roberto Ramos, objetiva
declarar de utilidade pública o Projeta Reviver - Centro de
Reabilitação, com sede no Município de Muriaé.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/3/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. l°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,
também, que o art. 29 do estatuto da instituição prevê que os
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membros de sua diretoria não são remunerados, enquanto o § 30
do art. 23 desse estatuto estabelece que, em caso de dissolução da
entidade, seu patrimônio será destinado a entidade congênere
legalmente constituída, razão pela qual não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 228/2003 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 234/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem
por objetivo instituir a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson,
destinada a homenagear anualmente dez pessoas, físicas e jurídicas,
com o reconhecimento do poder público estadual, por sua atuação no
meio universitário mineiro.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para, nos termos do art. 102, li I, 'a", do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A instituição de homenagem cívica, além de não figurar entre as

competências privativas da União, relacionadas no art. 22 da
Constituição Federal, é de competência remanescente do Estado,
conforme se depreende da norma estatuída no § 1° do art. 25 desse
Diploma, que assim dispõe:

" 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por esta Constituição".

E oportuno ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição Estadual,
ao enumerar as matérias de iniciativa exclusiva de cada um dos
órgãos ou autoridades estaduais, não inclui a instituição de medalha
entre aquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo.

Dessa forma, infere-se que é lícito ao parlamentar deflagrar o
processo legislativo de matéria dessa natureza, embora apenas ao
Governador do Estado seja permitido conferir as condecorações ou
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títulos honoríficos, de conformidade com o estatuído no art. 90,
XVII, da Carta mineira. Lembramos que o art. 2 0 da proposição em
questão atende a essa exigência constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 234/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°237/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Projeto de Lei n° 237/2003, o Deputado Fábio
Avelar pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Rio Espera, com sede nesse município.

Publicada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 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 30
do art. 27 do estatuto da entidade, a previsão de não-remuneração
dos cargos de sua diretoria.

O § 30 do art. 39 desse estatuto determina a doação dos bens da
instituição a entidades congêneres, caso esta 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,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 237/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

239/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 239/2003, o Deputado Sidinho do

Ferrotaco pretende seja declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Caminho da Paz, com sede no Município de São João dei-
Rei.

Publicada em 8/3/2003, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "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 nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao disposto na Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.
Ademais, o art. 38 do estatuto da entidade prevê a não-remuneração
dos Conselheiros, Diretores ou associados pelas atividades ali
desenvolvidas, e o art. 80 estabelece que, em caso de dissolução, os
bens serão doados a uma entidade congênere, razão pela qual não
encontramos óbice à tramitação do projeto.

Todavia, objetivando incluir a sigla após o nome da entidade,
apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°239/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita

Caminho da Paz - CECP -, com sede no Município de São João dei-
Rei.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 248/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Odontológica Jesus é o
Caminho - AOJEC -, com sede no Município de Viçosa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi
encaminhada a este colegiado, ao qual compete proceder ao exame
preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

verificamos que a entidade postulante do título declaratório comprovou
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas e, como demonstrado no
art. 33 do seu estatuto, não remuneradas pelo exercício dos cargos;
além disso, reza o art. 26 que, no caso de dissolução da Associação,
o seu patrimônio reverterá em favor de instituições filantrópicas
sediadas em Viçosa que estejam legalmente constituídas e
registradas no Conselho Nacional de Serviço Social.

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontramos
óbice à tramitação da referida proposição na Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 248/2003 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°256/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Comunicação de Itapagipe, com sede no Município de
Itapagipe.

Publicada em 27/2/2003, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisitos para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, de direito
privado, ter em sua direção pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois
anos, além de servir desinteressadamente à coletividade.

Em especial, verificamos, no art. 28 do estatuto da instituição, o
compromisso de que as atividades dos Diretores, conselheiros e
sócios serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, em caso
de dissolução da instituição, que os bens remanescentes serão
destinados a outra instituição filantrópica, com personalidade jurídica e
que esteja registrada no município, conforme o art. 31 do referido
regulamento.

Considerando que a documentação juntada aos autos está conforme
a lei, não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa.
Entretanto, apresentamos a Emenda n° 1, para tornar completo o
nome da Associação em causa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 256/2003, com a
seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao ai. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Comunicação de Itapagipe - ACCI -, com sede no
Município de Itapagipe.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°23/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto em epígrafe tem
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como objetivo alterar os critérios de distribuição da parcela da
receita do ICMS destinada aos municípios.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição em exame visa a estabelecer novos parâmetros para a

repartição da quota do ICMS destinada aos municípios conforme lei
estadual, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 158 da
Constituição Federal.

A Constituição da República, ao instituir o Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação, determinou, em seu
art. 158, parágrafo único, que 3/4, no mínimo, da parcela do tributo
pertencente aos municípios deverão ser distribuídos na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços realizadas em seus próprios territórios.

O percentual remanescente, que poderá atingir até 25% do imposto
arrecadado, deve ser rateado conforme dispuser lei estadual. No
Estado de Minas Gerais, o dispositivo constitucional veio a ser
disciplinado mediante a edição da chamada Lei Robin Hood, que
adotou critérios que levam em conta a população dos municípios,
seus gastos com saúde, educação e meio ambiente, entre outros.

Pela proposta em exame a mudança mais importante recairia em
4,68% da parcela destinada aos municípios, que hoje é distribuída
segundo o critério de proporcionalidade em face do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - apurado. Essa quota passaria a ser dividida entre os
municípios segundo o chamado critério de compensação solidária,
apurado mediante estabelecimento da relação percentual entre a
população residente em cada um dos municípios com menor índice de
ICMS "per capita" e a população total deles, a ser fornecida pela
Fundação João Pinheiro.

A Constituição Estadual dispõe que lei deve disciplinar a matéria,
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conforme seu art. 61, III, que insere na órbita de competência desta
Casa todas as propostas que dizem respeito ao sistema tributário
estadual, à arrecadação e à distribuição de rendas.

Não há vedação constitucional à instauração do processo legislativo
por Deputado, neste caso. Inexiste, portanto, vedação de ordem
jurídica, constitucional ou legal que possa inviabilizar a tramitação da
proposta; cumpre reparar, todavia, aspectos acessórios da
proposição. O art. 30 do projeto prevê a apuração proporcional do
VAF, mediante acordo celebrado entre os municípios envolvidos e
homologado pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos casos em
que o estabelecimento contribuinte se encontre em território
pertencente a mais de um município. A regra propugnada se escora
não só na doutrina jurídica, como também em precedente do Supremo
Tribunal Federal: "1CM. Parcelas destinadas a municípios limítrofes,
onde ocorrem fatos geradores. Devem ser considerados os fatos
geradores ocorridos em cada município, expressos nas operações
relativas a circulação de mercadorias realizadas nos territórios
respectivos. Recurso Extraordinário conhecido, em parte, e, nessa
parte, provido" (RE9461 3/SF - Recurso Extraordinário. Relator: Mm.
Oscar Corrêa - Publicação: "DJ" 24/5/85, pág. 7981).

A redação do mencionado dispositivo não é a melhor, uma vez que,
nos termos de seus parágrafos, torna excessivamente burocrático o
procedimento aplicável à hipótese legal. Por essa razão
apresentamos, na conclusão, a Emenda n° 1, que altera a redação
dos parágrafos do art. 30 , mantendo o texto original do "capuf'.

Também deve constar na proposta a revogação expressa do art. 14
da Lei n° 12.425, de 27/12/96. Dispõe o referido artigo que a quota
referente ao ICMS relativo à geração de energia elétrica em bacia
hidrográfica que não tenha sede no Estado será proporcional à área
alagada de municípios mineiros. Nesse caso, igualmente, deve
prevalecer a regra imperativa acerca da apuração do VAF de acordo
com o local onde ocorrer o fato gerador do tributo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 23/2003
com as seguintes Emendas n os 1 e 2.

EMENDA N° 1
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Dê-se aos § 1° e 20 do art. 30 a seguinte redação, suprimindo-se

o § W.
"Art. 3°- ...............................................................
§ 1° - Na hipótese de não haver o acordo previsto no "caput" deste

artigo, o contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada município.

§ 2° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no § 1° ou
diante da discordância dos valores declarados pelo contribuinte do
imposto, cabe recurso, no prazo legal, à Secretaria de Estado da
Fazenda, à qual compete apurar o valor adicionado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000, e o art. 14 da Lei n°
12.425, de 27 de dezembro de 1996.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°44/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
determina que os hospitais e centros de saúde da rede pública
estadual informarão as mulheres vítimas de violência da possibilidade
de acesso gratuito á cirurgia plástica reparadora nos casos de lesões
ou seqüelas sofridas em virtude de agressão física comprovada
mediante a apresentação do boletim de ocorrência.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/99, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece que os hospitais e centros de saúde da

rede pública estadual informarão as mulheres vítimas de violência da
possibilidade de acesso gratuito à cirurgia plástica reparadora nos
casos de lesões ou seqüelas sofridas em virtude de agressão física
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comprovada mediante a apresentação do boletim de ocorrência.

Determina ainda que o Poder Executivo adotará várias ações que
permitam a implementação da lei, entre as quais destacamos a
realização periódica de campanhas de orientação e publicidade,
associadas à produção de material didático a ser distribuído para o
público-alvo, à distribuição gratuita de produtos farmacológicos
durante o pré-operatório e o pós-operatório, ao encaminhamento dos
casos indicados para tratamento em clínica especializada e ao
controle estatístico dos casos atendidos.

A proposição busca defender princípios fundamentais do Estado
democrático de direito procurando assegurar a consolidação da
dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, como
bem determina a Constituição Federal nos arts. 1°, inciso III, e 3 0 ,
inciso IV. A esses dispositivos destacados alinha-se o art. 24, inciso
XII, que atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para legislar concorre ntemente sobre proteção e defesa
da saúde; todavia, em pesquisa jurídica levada a efeito por esta
relatoria, constatamos a existência da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. A lei destacada
determina, no inciso 1 do art. 30, que a proteção, o auxílio e a
assistência estabelecidos consistem, entre outras medidas, "em
colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os
danos físicos e materiais sofridos pela vítima". Como vemos, a lei
citada aborda o tema central do projeto e o faz de maneira a acolher,
sob a sua tutela, pessoas de qualquer sexo, preservando, desse
modo, a igualdade jurídica entre homens e mulheres, principio
constitucional inscrito no inciso 1 do art. 5° da Constituição da
República, já que o dever do Estado, no campo da proteção e da
defesa da saúde, consiste em estabelecer condições de acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, sem distinção
de qualquer natureza, conforme expresso no § 1° do art. 20 da Lei
Federal n° 8.080, de 1990, norma geral da União no tocante a esse
tema.

Dando seqüência à argumentação, fica evidenciado que a demanda
objetivada na proposição já constitui direito assegurado ao usuário do
serviço de saúde por força dessas diretrizes estabelecidas para o
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Sistema Único de Saúde, que é definido, no art. 4 0 da lei federal
destacada, como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados
por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, das
administrações direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder
público.

Entretanto, o objetivo do projeto em tela consiste em evitar que
certos tipos de lesões decorrentes de agressão física possam ser
considerados de caráter estético, o que dificultaria o acesso a esse
tipo de atendimento médico-cirúrgico nos hospitais e nos centros de
saúde integrantes do SUS.

Desse modo, considerando a existência da Lei n° 13.188, de 1999,
que aborda a matéria objeto da proposição sob análise ainda que de
maneira bastante genérica, concluímos que a técnica legislativa e a
observância do princípio da consolidação das leis recomendam a
apresentação de um substitutivo, inserindo o objeto específico da
proposição no contexto da referida lei. Nesse passo, todos os demais
dispositivos do projeto ficam prejudicados, uma vez que a
regulamentação pelo Poder Executivo já está prevista no art. 8° da lei
destacada. Assim, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo
n° 1, que, ao dar nova redação ao inciso 1 do art. 30 da Lei n° 13.188,
de 1999, acolhe o objeto pretendido pelo autor da proposição sob
comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 44/2003, na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do inciso 1 do art. 3 0 da Lei n° 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 inciso 1 do art. 3 0 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - .............................................................

- colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a
reparar os danos físicos e materiais sofridos pela vítima, inclusive a
realização de cirurgia reparadora nos casos de lesões ou seqüelas
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decorrentes de agressão comprovada mediante a apresentação do
boletim de ocorrência policial.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 80/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
sob análise tem como objetivo proibir a venda e o consumo de bebida
alcoólica nas dependências de estádios de futebol sob o controle da
administração pública estadual e, ainda, disciplinar o transporte de
passageiros em dias de jogos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão o exame preliminar da matéria quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é a promoção da paz social. A

proposta em questão trata de aspecto da segurança pública reservado
à competência estadual, de acordo com o art. 25, Ç1 0, da Constituição
da República. Cuida, também, de direito urbanístico, matéria de
competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito
Federal e expressamente remetida à competência municipal, nos
termos dos arts. 30, II, e 182 da Constituição Federal.

A Constituição Estadual consagra, no art. 10, VI, a competência
material do Estado para manter e preservar a segurança e a ordem
públicas, além da incolumidade da pessoa e do patrimônio. A Lei
Federal n° 10.275 (Estatuto da Cidade), de 10/7/2001, prevê que a
política urbana deverá evitar a utilização inadequada dos imóveis
urbanos, além de adotar padrões de produção e consumo de bens e
serviços compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental,

rs
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social e econômica do município.

O projeto guarda sintonia com as diretrizes gerais da política urbana,
na medida em que propõe o uso adequado dos estádios de futebol
pertencentes à administração pública estadual, compatibilizando os
eventos esportivos com o desenvolvimento sustentável da cidade ao
restringir o comércio de bebidas alcoólicas nos lugares mencionados.

Aponte-se, todavia, que o projeto, em alguns de seus dispositivos,
esbarra em vedações de natureza constitucional, O § 1° do art. 1°
estabelece que a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas
se estenderá a uma área de 500m no entorno dos estádios de futebol.
Vê-se que a matéria invade a órbita da autonomia municipal, pois toca
em definições próprias da política urbana. O art. 30, VIII, da
Constituição da República estatui que compete aos municípios
promover o adequado ordenamento territorial da cidade, planejando e
controlando o uso e a ocupação do solo urbano. O art. 182 da Carta
Magna estipula que a política de desenvolvimento urbano será
executada pelo município, com o objetivo de desenvolver plenamente
as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes, obedecidas as diretrizes gerais contidas no Estatuto da
Cidade.

Note-se que a Constituição da República atribuiu à União
competência para editar normas gerais sobre o tema e, conquanto
tenha deixado ao Estado competência complementar na órbita do
direito urbanístico, fixou nitidamente a predominância do interesse do
município para dispor sobre matéria relativa a especificidades da
política urbana, mormente quanto a regras de utilização do solo e
zoneamento urbano.

O § 2° do art. 1° deve também ser suprimido, uma vez que,
estabelecida a vedação da venda e do consumo de álcool e retirada a
regra do § 1 0 , não haverá sentido em determinar também a ocasião,
pois os estabelecimentos que comercializam bebidas dentro dos
estádios somente o fazem 'quando da realização de eventos
esportivos", o que já está disposto no "caput" do artigo referido.

Merece reparo o inciso li do art. 2 0 , ao impor sanção ao fornecedor
que descumpra a regra estabelecida no art. 1°. A imposição de
rescisão contratual, como primeira e imediata sanção aplicável ao
infrator, embora factível nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
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será medida extremamente dura, dissociada da indispensável
reverência ao princípio da razoabilidade. Por isso, propomos alteração
no texto desse dispositivo, determinando maior gradação nas
penalidades incidentes sobre o fornecedor, em casos de violação ao
preceito disposto no art. 1°.

Também o art. 3° invade o campo legiferante municipal, já que
institui a obrigação de o Estado prestar serviços de transporte coletivo
urbano, o que é matéria de competência municipal, segundo o
disposto no art. 30, V, da Constituição da República.

Lembra Celso Antônio Bandeira de Mello que "simetricamente, o
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é serviço
público estadual, e o transporte municipal, da alçada do município;
este último, aliás, está expressamente previsto no art. 30, W.
(Bandeira de Mello, C. A. "Curso de Direito Administrativo". 5 o ed. São
Paulo: Malheiros, 1994, p. 356.)

Também a jurisprudência pátria é unânime a respeito da matéria,
podendo ser ilustrada pelos acórdãos abaixo:

"Nos termos do art. V da Constituição Federal, somente o município
é competente para a exploração, por si ou por concessão, de
transporte coletivo de interesse local, cujo percurso não ultrapasse as
fronteiras municipais" (Duplo Grau de Jurisdição, n° 5088-4/195, 30
Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, Goiânia, relator:
Desembargador Jamil Pereira de Macedo. Julgado em 24/3/98,
publicado no "Diário do Judiciário" em 28/5/98, p. 9.)

"Compete ao município a prestação, organização e disciplinamento,
diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, do serviço
público atinente ao transporte coletivo urbano." (Apelação cível no
Mandado de Segurança n° 97.000839-2, Câmara Cível Especial do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Florianópolis, relator:
Desembargador Eládio Torret Rocha, publicado no "Diário do
Judiciário" em 16/12/98.)

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 80/2003 com as
Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Suprimam-se os § 1° e 2° do art. 1°.
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EMENDA N°2

Dê-se ao inciso II do art 20 a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte parágrafo único:

"Art. 2 0 - ..........
II - se fornecedor:
a) advertência escrita;
b) multa de até 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais);
c) apreensão do produto;
d) suspensão temporária de atividades;
e) rescisão contratual.
Parágrafo único - A sanção imposta ao fornecedor será aplicada e

graduada de acordo com a gravidade da infração e poderá ser
cumulativa, assegurando-se o devido processo administrativo.".

EMENDA N° 3
Suprima-se o art. 3 0 .
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°85/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe dispõe sobre a publicação de advertência quanto à
exploração sexual de crianças e adolescentes, nos classificados dos
jornais locais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao que
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os jornais diários de Minas Gerais

que publicam anúncios classificados de conotação sexual a inserir, na
página em que forem publicados, com destaque, em letras versais em
negrito e ocupando o espaço de 10cm por 10cm, advertência com o
seguinte teor: "Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.
Disque e denuncie".
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A proposição prevê ainda que o Estado providenciará linha

telefônica para receber as denúncias da população, dando amplo
conhecimento do respectivo número à comunidade e obrigando
também a inclusão do referido número naquela advertência.

O art. 22 da Constituição da República inclui a propaganda
comercial entre as matérias que são da competência legislativa
privativa da União. Por isso, é defeso ao Estado federado emitir
normas sobre ela.

Deve-se considerar também que o art. 220 da Carta Magna, ao
dispor sobre a liberdade de manifestação do pensamento, estatui, em
seu § 3°:

"Art. 220 -	 .................................
§ 30 - Compete à lei federal:

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da

à saúde e ao meio ambiente". (Grifos nossos.)
Portanto, a proposição de lei que é objeto deste parecer, não

obstante os nobres motivos que a inspiraram, viola a distribuição de
competências estabelecida na Lei Maior. Se não bastasse isso,
preconiza, em seu art. 2 0 , medida redundante, uma vez que a
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes já mantém o
telefone 0800 - 283 -12 - 44, por meio do qual o cidadão pode
denunciar toda forma de violência contra menores, incluindo a
exploração sexual de crianças e adolescentes. Com  a mesma
finalidade, a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos da Infância e da Juventude tornou disponível para a
população o telefone 3272-2930.

Cumpre lembrar ainda que o Código Penal brasileiro tipifica os
seguintes crimes: art. 227 - mediação para servir a lascívia de outrem,
art. 228 - favorecimento da prostituição e art. 229 - casa de
prostituição. Dessa forma, abre-se a via judicial para coibir os
possíveis abusos decorrentes dos anúncios classificados a que se
refere o art. 1° do projeto em análise.

Além do mais, esta Comissão aprovou, em 20/3/2001, parecer
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concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°
1.134/2000, cujo texto é idêntico ao da proposição ora em análise.

Conclusão
Dadas essas razões, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 85/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Bonifácio Mourão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°93/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 93/2003, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel
no comércio varejista do Estado.

Publicada em 27/2/2003, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c oart. 102, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende viabilizar a venda fracionada dos

medicamentos disponibilizados ao consumidor sob a forma de pílula
ou comprimido.

Conforme consta na fundamentação do projeto, a matéria deve ser
disciplinada por lei, uma vez que, freqüentemente, o consumidor se vê
obrigado a adquirir maior quantidade de pílulas ou comprimidos do
que aquela prescrita pelo médico, pelo fato de ser o medicamento
comercializado, pelo fabricante, em embalagens com um número de
unidades preestabelecido e, quase sempre, superior, às necessidades
do cliente.

Ao disciplinar a Política Nacional de Relações de Consumo, o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
11/9/90) eleva à categoria de princípio o atendimento às necessidades
dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a proteção de seus
interesses econômicos.

O mesmo diploma antes citado, além de dar ênfase à necessidade
da existência da boa-fé em toda e qualquer relação de consumo, é
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cristalino ao vedar a imposição de limites quantitativos para
produtos ou serviços disponibilizados no mercado (art. 39, 1).

Denota-se, pois, que a manobra perpetrada pelos fabricantes de
medicamentos é contrária ao direito, pois obriga o consumidor a
adquirir produtos em quantidade desnecessária, o que gera ônus
significativo, ainda mais se levarmos em conta o alto preço cobrado
pelas mais diversas espécies de medicamentos.

Entendemos que o conteúdo da proposição se encontra na esfera
de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito
Federal, conforme se observa do disposto no art. 24, V, da
Constituição da República.

Torna-se oportuno lembrar que a União disciplinou a matéria por
meio da Lei n° 6.360, de 23/9/76, que dispõe sobre a vigilância
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros
produtos.

A referida norma, entretanto, não faz referência à venda fracionada
de medicamentos, tornando-se patente, pois, a competência residual
do Estado para dispor sobre o tema, em obediência ao comando
contido no § 3 0 do art. 24 da Constituição Federal.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos
do disposto no ar[. 61 da Constituição mineira, inexistindo, por outro
lado, vedação para que se instaure o processo legislativo por iniciativa
parlamentar.

Lembramos, por último, a necessidade de uma melhor avaliação do
projeto pelas comissões de mérito a que for submetido, notadamente
no que diz respeito às questões de armazenamento e de exposição do
medicamento a fatores externos, o que refoge à competência desta
Comissão.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 93/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 104/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, dispõe sobre a
afixação de tabela de preços de serviços nas agências bancárias.

Publicada em 27/2/2003, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, nos termos do art. 188, c/c O art. 103, III, 'a", do Regimento
Interno, para receber parecer quanto aos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposta em análise pretende tornar mais claras as relações

existentes entre as instituições financeiras e os consumidores,
mediante a obrigatoriedade da afixação de cartazes, nas
dependências do estabelecimento bancário, contendo a tabela de
preços dos serviços disponibilizados ao público.

A medida proposta possibilitará ao consumidor acesso aos valores
cobrados pelos serviços, facilitando a pesquisa e a comparação de
preços, proporcionando-lhe, ainda, uma opção mais segura quando da
abertura de conta corrente ou mesmo quando da contratação ou
aquisição de produto ou serviço.

A proposta não depara com óbices de natureza jurídica,
constitucional ou legal a sua tramitação.

A Carta da República insere na órbita de competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal as disposições relativas a
produção e consumo, conforme se observa do disposto no seu art. 24,
V.

As instituições financeiras, em reiteradas oportunidades, vêm
questionando a competência dos Estados e municípios para legislar
sobre a atividade bancária, sob o argumento de que, tratando-se de
normas relativas ao sistema financeiro nacional, devem ser editadas
exclusivamente pela União.

A tese, entretanto, não tem prosperado nas instâncias judiciárias,
que reconhecem a competência privativa da União apenas para editar
normas que digam respeito ao sistema financeiro nacional,
diferentemente, pois, das regras de funcionamento e segurança dos
estabelecimentos bancários.

Por oportuno, vale trazer à coloção o seguinte julgado, oriundo do
egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Constitucional e tributário - estabelecimentos bancários -

WA
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equipamentos de segurança - confronto de lei estadual com federal
- inocorrência - legislação concorrente - precedentes

1 - E cabível recurso especial para resolver conflito entre lei local e
lei federal, sem que haja necessidade de declarar, ou não, a sua
constitucional idade.

2 - A Lei paulista n° 11.571/96 não se confronta com a Lei Federal n°
7.102/83, visto que aquela regulamentou matéria afeta à sua
competência e de estrito interesse estadual.

3 - Inexiste ilegalidade do Estado ou do Município na exigência de
funcionamento de estabelecimentos bancários condicionado à
instalação de equipamentos de segurança, visto que não há
interferência com as leis federais que regulam as instituições
financeiras.

4 - Não há invasão de competência, por ser esta concorrente, tendo
em vista que não se está alterando matéria relativa ao sistema
financeiro, mas sim dispondo sobre questão de segurança pública,
consoante autorização constitucional (Art. 34, III, e 144, da
Constituição Federal).

5 - Precedentes das egrégias 18 e 2a turmas desta Corte Superior
(RESP 400728 - Relator: Ministro José Delgado, DJ 13/5/2002, p.
170.)".

Saliente-se, por último, que esta Casa deve dispor sobre a matéria,
em obediência ao preceito constante no art. 61 da Constituição
mineira, inexistindo, por outro lado, qualquer vedação para que se
inaugure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos pertinente a supressão do inciso III do art. 2 0 da
proposição, uma vez que o Estado não detém prerrogativa
constitucional de interferir na atividade do município, ao qual compete
tanto a expedição quanto a cassação do alvará de funcionamento das
instituições financeiras.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 104/2003 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso III do art 20.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.

rs
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°201/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n° 201/2003
visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MG - a assumir a responsabilidade pela estrada que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 0/3/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria
sob a ótica da juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade, na
forma do art. 188, c/c oart. 102,111, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir a

responsabilidade pela manutenção e pela conservação da estrada de
rodagem que liga o Município de Sericita à BR-262, com extensão de
20km.

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
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rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

No caso do Poder Executivo, ele não depende de autorização
legislativa para celebração de convênios, confirmação esta feita pelo
Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional o inciso
XXV do art. 62 da Constituição Estadual, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 165-5, de 7/8/97, acórdão publicado em
26/9/97.

Ora, o projeto em exame visa autorizar o DER-MG a realizar uma
ação administrativa que já está prevista entre as suas competências,
conforme estabelece o mencionado Diploma Legal. Saliente-se, além
disso, que a Lei Orçamentária em vigor (n° 14.595/2003, de
22/1/2003), prevê dotação orçamentária para obras de infra-estrutura
em municípios e, como subprograma, a melhoria em rodovias (Vol. li-
A - Orçamento Fiscal da Adm. Direta e Indireta - Programa de
Trabalho do DER-MG, pág. 320).

Dessa forma, o projeto em análise, ao não inovar a ordem jurídica, é
antijurídico. Lembramos, a propósito, o pensamento de José Afonso
da Silva, em sua obra clássica 'Princípios do Processo de Formação
das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos Tribunais, 1964, p.
18), que, ao invocar as lições de Seabra Fagundes, preceitua: o
"caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de modificação
na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de ato
jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do
Estado".

Assim, concluímos que o projeto em tela perde consistência para
prosperar nesta Casa e sugerimos ao nobre Deputado, autor do
projeto, a apresentação de requerimento à Mesa, solicitando que o
órgão em questão celebre ajuste com o município interessado.

Conclusão
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Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n°201/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°202/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n° 202/2003
visa autorizar o DER-MO a assumir a responsabilidade pela
manutenção e conservação da estrada que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 0/3/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Agora, cabe a este órgão colegiado fazer o exame preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do
ai. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa autorizar o DER-MO a assumir a

responsabilidade pela manutenção e conservação da estrada de
rodagem que liga o Município de Cônego Marinho ao Município de
Januária, passando pelo Distrito de Brejo do Amparo, via Comunidade
de Olhos d'Agua, com extensão de 34km.

O DER-MO é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 30 , no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;
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VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a egurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MO está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para
celebração de convênios, confirmação feita pelo STF, quando julgou
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5, de 7/8/97, acórdão
publicado em 26/9/97.

Nesse sentido, o projeto em exame visa autorizar o DER-MO a
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado Diploma Legal.
Saliente-se, de outra forma, que a Lei Orçamentária em vigor, Lei n°
14.595/2003, de 22/1/2003, prevê dotação orçamentária para obras de
infra-estrutura em municípios e, como subprograma, a melhoria em
rodovias (Vol. lI-A - Orçamento Fiscal da Adm. Direta e Indireta -
Programa de Trabalho do DER-MO, pág. 320.).

Dessa forma, o projeto em análise, ao não inovar a ordem jurídica, é
antijurídico. Sobre o assunto, lembramos o pensamento de José
Afonso da Silva, em sua obra clássica "Princípios do Processo de
Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos
Tribunais, 1964, p. 18), ao invocar as lições de Seabra Facundes: o
"caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ), e o de modificação
na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de ato
jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os demais atos do
Estado".

Concluímos, pois, que esta proposição perde consistência para
prosperar nesta Casa e sugerimos ao nobre Deputado autor do
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projeto que apresente requerimento à Mesa, solicitando que seja
celebrado acordo entre o órgão em questão e o município interessado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 202/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°203/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n° 203/2003
visa autorizar o DER-MO a assumir a manutenção da estrada que
menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 193/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado examiná-lo preliminarmente, no tocante
à juridicidade, constitucional idade e legalidade, na forma do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame visa a autorizar o DER-MO a assumir a

responsabilidade pela manutenção e conservação da estrada de
rodagem (complemento da MG-425) que liga o Município de Vargem
Alegre à BR-458, com extensão de 30km.

O DER-MO é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 30 , no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
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ambiente, nos termos da legislação própria;

IV- ..................................................................
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

IX- ..................................................................
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MG está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

No caso do Poder Executivo, ele não depende de autorização
legislativa para a celebração de convênios, confirmação esta feita pelo
STF, quando julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da
Constituição Estadual, na Ação Direta de Inconstituciona[idade n° 165-
5, de 7/8/97, cujo acórdão foi publicado em 26/9/97.

Assim, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a realizar
uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.
Saliente-se, por outro lado, que a Lei Orçamentária em vigor (n°
14.595, de 22/1/2003), prevê dotação orçamentária para obras de
infra-estrutura em municípios e, como subprograma, a melhoria em
rodovias (vol. lI-A - Orçamento Fiscal da Administração Direta e
Indireta - Programa de Trabalho do DER-MG, pág. 320).

Sobre a especificidade do assunto, lembramos o pensamento de
José Afonso da Silva, em sua obra clássica "Princípios do Processo
de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos
Tribunais, 1964, p. 18), o qual, invocando as lições de Seabra
Fagundes, lembra: o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória
( ... ), e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre
da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei
entre os demais atos do Estado".

Assim, concluímos que, ao não inovar a ordem jurídica, o projeto em
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tela perde consistência para prosperar nesta Casa, com o que
sugerimos ao nobre Deputado autor do projeto que apresente
requerimento à Mesa, solicitando que o referido órgão celebre ajuste
com o interessado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitu cio nalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 203/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N°204/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n° 204/2003
visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MO - a assumir a estrada que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a este colegiado examiná-lo quanto à juridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade, na forma do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta mencionada no relatório visa a autorizar o DER-MO a

assumir a responsabilidade pela manutenção e pela conservação da
estrada de rodagem que liga a BR-116, na cidade de Inhapim, aos
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta,
com extensão de 23km.

O DER-MO é uma autarquia organizada pelã Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 30 , no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação,	pavimentação,	conservação,	recuperação	e
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melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MO está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja fornecendo apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

No caso do Poder Executivo, ele não depende de autorização
legislativa para celebração de convênios, confirmação essa feita pelo
Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional o inciso
XXV do art. 62 da Constituição Estadual na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 165-5, de 7/8/97, acórdão publicado em
26/9/97.

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MO a
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.
Saliente-se, de outra forma, que a Lei Orçamentária em vigor (n°
14.595, de 22/1/2003), prevê dotação orçamentária para obras de
infra-estrutura em municípios e, como subprograma, a melhoria em
rodovias (vol. lI-A - "Orçamento Fiscal da Adm. Direta e Indireta -
Programa de Trabalho do DER-MO", pág. 320).

Para corroborar nosso ponto de vista, lembramos o pensamento de
José Afonso da Silva, em sua obra clássica "Princípios do Processo
de Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. "Revista dos
Tribunais", 1964, pág. 18), que, invocando as lições de Seabra
Facundes, afirma: o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória
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(...), e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre
da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei
entre os demais atos do Estado".

Assim concluímos que, ao não inovar a ordem jurídica, o projeto em
tela perde consistência para prosperar nesta Casa, mas sugerimos ao
Deputado autor do projeto que apresente requerimento à Mesa
solicitando que o órgão em questão celebre ajuste com o município
interessado.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 204/2003.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Durval Angelo, relator -

Leonardo Moreira - Ermano Batista
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°208/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado José Milton, objetiva estabelecer
critério para correção de débitos tributários com o Tesouro do Estado,
em atraso.

Publicado em 22/2/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende definir critério para correção dos

débitos tributários, estabelecendo como parâmetro a Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP -' fixada pelo Banco Central do Brasil por meio de
resolução.

Segundo a argumentação do autor do projeto, os débitos dessa
natureza são corrigidos atualmente pela Taxa SELIC, o que dificulta
para o contribuinte cumprir com suas obrigações, ainda que em
atraso, uma vez que a mencionada taxa não se restringe
exclusivamente ao restabelecimento do valor real do tributo, corroído
pela espiral inflacionária.

E importante salientar que a Lei n°6.763, de 26/12/75, que contém a
legislação tributária do Estado, disciplina a matéria, fazendo constar
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em seu art. 127 que "os débitos decorrentes do não-recolhimento
de tributos e multas no prazo legal terão seu valor corrigido em função
da variação do poder aquisitivo da moeda, segundo critérios adotados
para correção dos débitos fiscais federais".

Vale lembrar, por oportuno, que os créditos reivindicados pela União
são atualizados pela Taxa SELIC, em face do disposto na Lei Federal
n°9.430, de 27/12/96.

Não há impedimento de ordem constitucional ou legal para que esta
Casa Legislativa disponha sobre a matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo Tribunal
Federal, em diversas oportunidades reconheceu a competência dos
Estados federados para legislar sobre índices de correção dos débitos
tributários, ressalvando, apenas, que o indexador eleito pelos Estados
não deve exceder o índice federal vigente à época da inscrição do
débito na dívida ativa.

Sobre a matéria vale reportar à decisão proferida quando do
julgamento do Recurso Extraordinário 351076-SP, que teve como
relator o Ministro limar Galvão (Recorrente: Oliver Informática Ltda. e
Recorrido: Estado de São Paulo).

A Secretaria de Estado da Fazenda, quando da tramitação do
Projeto de Lei n° 1.123/2000, em atendimento à diligência requerida
pelo então relator, noticiou a vigência da Resolução n° 2.880, de
13/10/97, do titular daquela Pasta, que assegura o seguinte:

"Art. 1° - Os créditos tributários, cujos vencimentos ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1998, serão expressos em reais e, quando
não pagos nos prazos previstos em legislação específica, acrescidos
de multa e de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, estabelecida pelo
Banco Central do Brasil".

Conforme bem explicam os técnicos daquela Pasta, as dívidas são
estabelecidas em reais, ficando passíveis de correção monetária pela
Taxa SELIC apenas os juros de mora e as multas incidentes sobre o
tributo.

Entendemos pertinente, entretanto, que a proposta venha a
disciplinar a correção monetária não apenas do débito como também
dos seus consectários - juros de mora e multas -, para que a proposta
não contenha vício de inconstitucionalidade.
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Essa razão, aliada à necessidade de consolidação das normas

tributárias, leva-nos a propor o Substitutivo n° 1, que altera a redação
do art. 127 da Lei n°6.763, de 1975.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, haja vista
o preceito constante do art. 61, III, da Constituição mineira,
inexistindo, por outro lado, vedação para que se instaure o processo
legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 208/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do art. 127 da Lei n° 6.763, de 27 de dezembro de

1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 127 da Lei n° 6.763, de 27 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 127 - Os créditos tributários serão expressos em reais e,

quando não pagos nos prazos previstos em legislação específica,
acrescidos de multa e de juros de mora equivalentes à Taxa de Juros
de Longo Prazo - TJLP.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Leonardo Moreira - Durval Angelo.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 2/4/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Versiani, ocorrido em 19/3/2003, em Unaí. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:



508
de congratulações com a comunidade do Município de Presidente

Juscelino pelo transcurso do 40 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 106/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Monjolos
pelo transcurso do 40° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 107/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Felício dos
Santos pelo transcurso do 40 0 aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 108/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Morro da
Garça pelo transcurso do 40° aniversário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 109/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Datas pelo
transcurso do 400 aniversário de emancipação político-administrativa
desse município (Requerimento n° 110/2003, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Joaquim Felício pelo
transcurso dos 40 anos de sua emancipação político-administrativa
(Requerimento n° 111/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Santo Hipólito, pelo
transcurso dos 40 anos de sua emancipação político-administrativa
(Requerimento n° 112/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Rotary Clube de Curvelo, o Rotary Clube
Curvelo Norte e o Rotary Clube Curvelo Bela Vista pelo transcurso do
980 ano de fundação do Rotary Internacional (Requerimento n°
113/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Skal de Belo Horizonte pelo transcurso dos
40 anos de sua fundação (Requerimento n° 11412003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Prudente de Morais, pelo
transcurso dos 40 anos de sua emancipação (Requerimento n°
116/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Centro Nacional de Pesquisa de Milho e
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Sorgo da EMBRAPA, pelo transcurso do seu aniversário de
fundação (Requerimento n°117/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Município de Cachoeira da Prata pelos 40
anos de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
118/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Município de Lagoa Formosa pelo
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n° 120/2003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com a Sra. Cássia Paes por sua posse como
Presidente da Associação dos Municípios do Circuito do Ouro do
Estado de Minas Gerais (Requerimento n° 124/2003, do Deputado
José Milton);

de congratulações com o Rotary Club de Conselheiro Lafaiete pelo
transcurso do 400 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
125/2003, do Deputado José Milton);

de congratulações com o Município de Conceição do Pará pelos 40
anos de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
130/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com a Comarca de Leandro Ferreira pelos 40
anos de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
131/2003, do Deputado Paulo Cesar);

de congratulações com o Sr. Ary Rodrigues pela sua posse como
Presidente da Academia de Letras de São João dei-Rei
(Requerimento n° 134/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco);

de congratulações com a Comunidade Negra dos Arturos, por sua
participação nas filmagens de "Filhas do Vento" (Requerimento n°
143/2003, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Associação Médica Regional de Curvelo,
pela comemoração dos 50 anos de sua fundação (Requerimento n°
145/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio das Velhas, pela comemoração dos 25
anos de sua fundação (Requerimento n° 14612003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade do Município de Itajubá, pela
comemoração dos 184 anos de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 147/2003, do Deputado Laudelino
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Augusto);

de congratulações com a comunidade do Município de Caldas, pela
comemoração dos 190 anos de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 148/2003, do Deputado Laudelino
Augusto);

de congratulações com a Comunidade Presbiteriana, pelo
transcurso do 4460 aniversário do 1° culto protestante realizado no
Brasil (Requerimento n° 150/2003, do Deputado Leonardo Quintão);

de congratulações com D. Serafim Fernandes de Araújo pelo
transcurso do 44 0 aniversário de sua ordenação sacerdotal
(Requerimento n° 173/2003, do Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sr. Marcos Túho de Meio, por sua posse
como Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG (Requerimento n° 175/2003,
do Deputado Adaiclever Lopes);

de congratulações com a Sra. Madalena Cascão por sua posse
como Diretora do Conselho Empresarial de Recursos Humanos da
ACM (Requerimento n° 176/2003, do Deputado Adalciever Lopes);

de congratulações com os Srs. Gentil Cirilo da Anunciação e
Alexandre Rodrigues de Raiva pela posse como Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças e Diretor de Qualificação
Profissional e Especialização da UTRAMIG, respectivamente
(Requerimento n° 177/2003, do Deputado Adalciever Lopes);

de aplauso ao Vice-Presidente da CNBB pela idealização da
Campanha da Fraternidade de 2003 (Requerimento n° 178/2003, do
Deputado Chico Simões);

de congratulações com a Sra. Maria Celeste Cardoso Pires por sua
nomeação para o cargo de Superintendente de Planejamento, Gestão
e Finanças da Secretaria de Defesa Social (Requerimento n°
179/2003, do Deputado Leonardo Quintão);

de congratulações com o Sr. Carlos Henrique de Meio por sua posse
como Coordenador Regional da FUNASA (Requerimento n° 195/2003,
do Deputado Adaiciever Lopes);

de aplauso ao Clube Atlético Mineiro pelo transcurso do 950
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 197/2003, do Deputado
Chico Simões);

de aplauso com a Rádio Educadora AM 1010, em Coronel
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Fabriciano, pelo transcurso do 35 0 aniversário dessa emissora
(Requerimento n° 198/2003, do Deputado Chico Simões);

de congratulações com o Diretor-Presidente da Associação de
Contribuintes do IPSEMG/ASCON pelo transcurso do 8 0 aniversário
de fundação dessa Associação (Requerimento n° 200/2003, da
Deputada Jô Moraes);

de congratulações com a Fundação João Paulo II - Sistema Canção
Nova pelo transcurso do 25 0 aniversário de sua fundação
(Requerimento n°202/2003, do Deputado Miguel Martini).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/4/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rõmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei Complementar nos 19 e 20/2003 -
Projetos de Lei n os 536 a 596/2003 - Requerimentos n°5 375 a
389/2003 - Requerimentos da Comissão de Meio Ambiente e do
Deputado Gil Pereira - Proposições não Recebidas: Projetos de lei da
Deputada Ana Maria (2) e dos Deputados Wanderley Ávila, Biel
Rocha, Chico Simões, Luiz Fernando Faria, Lúcia Pacifico, Leonardo
Moreira e Gustavo Valadares - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Turismo e de Direitos Humanos - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Rogério Correia, Doutor
Ronaldo, Dalmo Ribeiro Silva e Roberto Carvalho - 2a Parte (Ordem
do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição nos 26 a 3012003 - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil Pereira; deferimento -
2a Fase: Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - 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 - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino



513
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças
- Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 14h14min, a lista de

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

-	Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a 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 COMPLEMENTAR N° 19/2003
Institui a Região Metropolitana de Governador Valadares, dispõe

sobre sua organização e funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de

Governador Valadares
Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana de Governador

Valadares, integrada pelos Municípios de Governador Valadares,
Alpercata, Matias Lobato, Frei Inocêncio, Sardoá, Santa Efigênia de
Minas, Coroaci e Conselheiro Pena.

rs
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Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por

desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Governador Valadares também passarão a integrá-la.

Art. 20 - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
metropolitana de Governador Valadares abrangerão serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, através de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos
usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambientar;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para

a garantia de sua preservação e de seu uso, tendo em vista as
necessidades metropolitanas;

IV - criação de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliação do potencial produtivo de cada município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana de Governador
Valadares com as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do
Vale do Aço, notadamente, para assegurar a melhoria das
telecomunicações e a reestruturação e a ampliação da malha
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rodoferroviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais
interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana de Governador Valadares

Art. 40 - A gestão da Região Metropolitana de Governador Valadares
compete:

- à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e
de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Governador

Valadares - FUNGOV
Art. 50 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

de Governador Valadares - FUNGOV -, destinado a apoiar os
municípios da Região Metropolitana na elaboração e implantação de
projetos de desenvolvimento institucional e de planejamento integrado
do desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.
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Art. 60 - São recursos do FUNGOV:

- as dotações orçamentárias;
II - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem

destinados;
III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas

e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana de Governador Valadares;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 70 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNGOV

exclusivamente as Prefeituras e órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
de Governador Valadares e dos municípios do Colar Metropolitano.

Art. 8° - O FUNGOV, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não terá direito a remuneração
pelos serviços prestados.

Art. 90 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNGOV:

- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 10 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNJGOV será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNGOV
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, ou outra que vier a substituí-ia, bem como às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.
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Art. 12 - Aplicam-se ao FUNGOV, no que couber, as normas da

Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 13 - As despesas do FUNGOV correrão à conta de dotação

orçamentária própria.
Seção III

Da Assembléia Metropolitana da Região de Governador Valadares
Art. 14 - A Assembléia Metropolitana da Região de Governador

Valadares, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
de Governador Valadares, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades
metropolitanas;

II - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico metropolitano, bem como o elenco de programas e
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem
necessárias à sua correta implementação:

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana de Governador Valadares, com as respectivas
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor
Metropolitano e em seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Governador Valadares;
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum metropolitanos;
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios
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que não disponham de capacidade de planejamento próprio;

Xl - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Governador
Valadares.

Art. 15 - A Assembléia Metropolitana de Governador Valadares será
composta de:

- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
de Governador Valadares;

II - Vereadores das Câmaras Municipais dos municípios que
compõem a Região Metropolitana de Governador Valadares, na
proporção de dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou
fração, respeitado o limite máximo de Vereadores por município;

III - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste.

§ 1° - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de
impedimento.

§ 20 - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - A participação na Assembléia Metropolitana não será
remunerada,

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 16 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia
Metropolitana de Governador Valadares;

II - buscar opções de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana de Governador Valadares;
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III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem

discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;
IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o

objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Governador Valadares.

Art. 17 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região:
III - representantes das demais entidades associativas.
AI. is - A Assembléia Metropolitana de Governador Valadares

regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de
Governador Valadares, de acordo com o seu Regimento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 19 - Os Municípios de Marïlac, Peçanha, Frei Inocêncio,
Jampruca, Tumiritinga, Tarumirim, Engenheiro Caldas, Inhapim,
Galiléia, São Geraldo do Baixio, Conselheiro Pena, Divino das
Laranjeiras, Capitão Andrade, Itanhomi, Dom Cavati, Galiléia e Nova
Módica constituem o Colar Metropolitano e integram o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 20 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana de Governador Valadares, assegurada a
participação do município diretamente envolvido no processo de
decisão.

Capítulo III
Das Disposições Gerais

AI. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de
Governador Valadares as regras contidas no Capitulo 1 - Disposições
Gerais, arts. 1° a 6°, da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de
1993.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 6 de março de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: A Constituição Estadual de 1989, em seus arts. 10, X,

42 e seguintes, dispõe sobre a organização de regiões metropolitanas.
Este projeto é resultado de grande expectativa dos municípios que
compõem a região ora denominada Região Metropolitana de
Governador Valadares, pois sua constituição representará enorme
possibilidade de desenvolvimento dos municípios que a integram.

Todas as condições previstas no art. 44 da referida Carta
encontram-se plenamente satisfeitas para a instituição da Região
Metropolitana de Governador Valadares, sendo certo que os
municípios que integram essa região e seu Colar Metropolitano
possuem população muito superior a 500 mil habitantes. Em razão da
proximidade física desses centros urbanos, aumenta
consideravelmente o intercâmbio de pessoas, serviços e mercadorias,
situação esta que demonstra claramente a necessidade de
regulamentação da interdependência já existente.

Governador Valadares é uma das principais cidades do Estado de
Minas Gerais, atraindo diversos investimentos, principalmente em
turismo. Cabe mencionar o Pico do Ibituruna, onde ocorrem
campeonatos mundiais de vôo livre e "paraglider", e os investimentos
de dólares recebidos do exterior dos numerosos habitantes dessa
região que vivem fora do Brasil e remetem dinheiro para suas famílias.
Paralelamente a estes benefícios, essa região vem sofrendo também
conseqüências negativas que alteram e influenciam o caráter regional,
sendo a criação da região metropolitana uma ação governamental
plenamente capaz de estimular a integração com discussões e
soluções decorrentes da participação direta dos atores principais da
região.

Conto com os pares desta Casa para a aprovação deste projeto de
grande relevância para o desenvolvimento do interior do Estado de
Minas Gerais, em especial dos municípios que integram a Região e o
Colar Metropolitanos de Governador Valadares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°20/2003
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Altera dispositivos da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que

contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os incisos 1 e 1 e os	20 e 11 do art. 136 da Lei n°5.301,

de 16 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 136- ......................................................

- completar o oficial 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade, desde
que tenha cumprido pelo menos 30 (trinta) anos de efetivo serviço;

II - completar a praça 30 (trinta) anos de efetivo serviço ou atingir a
idade limite de permanência no serviço ativo;

§ 2° - O militar da reserva remunerada poderá ser designado para o
serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, a
juízo do Governador do Estado e em razão da necessidade e do
interesse públicos, para o exercício de função policial-militar prevista
no art. 14 desta lei.

§ 3° - ...........................................................
§ 11 - O oficial da Polícia Militar de Minas Gerais ocupante do cargo

de Comandante-Geral, de Chefe do Gabinete Militar do Governador
ou de Chefe do Estado-Maior que atingir a idade limite de
permanência no serviço ativo poderá permanecer em serviço até o
final do mandato do Governador do Estado, respeitado o limite de
idade previsto no caput do art. 141 destalei.".

Art. 20 - Dê-se ao art. 204, da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969, a seguinte redação:

"Art. 204 - O oficial da ativa que satisfizer o contido no art. 136, 1,
será promovido ao posto imediato, se tiver 1 (um) ano de interstício no
posto e não estiver enquadrado nas situações previstas no art. 203
desta lei.".

Art. 3°-O art. 11 do Decreto n° 12.460, de 20 de dezembro de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 - O oficial da ativa, ao ser transferido para a reserva
remunerada, será promovido ao posto imediato, se tiver 1 (um) ano de
interstício no posto e não estiver enquadrado nas situações previstas
no at. 80 deste regulamento.".

Art. 40 - 0 oficial da ativa que, na data da publicação desta lei, contar
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25 (vinte e cinco) anos ou mais de efetivo serviço prestado à
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - poderá, no prazo
de 90 (noventa) dias, optar pelas antigas regras, ficando sujeito aos
prejuízos decorrentes.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos oficiais
que, na data da publicação desta lei, ocuparem o último posto
hierárquico.

Art. 50 - O disposto nesta lei é extensivo, no que couber, aos
integrantes do Corpo de Bombeiro Militar.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o

inciso VII do art. l' do Decreto n°36.885, de 23 de maio de 1995.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2003.
Jayro Lessa
Justificação: A Polícia Militar de Minas Gerais, órgão secular de

proteção e socorrimento públicos, embora tenha os vencimentos de
seus integrantes compatíveis com a realidade atual, destoa das
demais organizações dos diversos Estados brasileiros: é a única
corporação que, compulsoriamente e em obediência à atual legislação
mineira, transfere para a inatividade remunerada seus integrantes ao
completarem 30 anos de efetivo serviço, pouco importando a idade
que tenham no ato dessa transferência.

Observa-se que, para as praças (Soldados, Cabos, Sargentos e
Subtenentes), é justa a inatividade após esse período, uma vez que o
serviço que prestam, em sua maioria, é a pé e sob condições
desfavoráveis, sujeitando-se ao sol e à chuva.

Entretanto, os oficiais dessa briosa corporação, especialmente os
superiores (Coronéis, Tenentes-Coronéis e Majores), embora sofram
maior desgaste intelectual em razão de suas atividades estressantes,
não estão sujeitos diuturnamente às intempéries e condições
adversas de trabalho e, por questões culturais óbvias, cuidam melhor
de sua saúde, sendo maior a expectativa de vida desse estamento.

Também se verifica que os oficiais, nesse período de 30 anos de
serviço, consomem quase 1/3 do tempo em cursos, estágios,
congressos, enfim, dedicam-se ao aprimoramento intelectual e
profissional, o que, por sinal, é bastante louvável e constitui-se em
alicerce para o bom desempenho profissional, motivo do reconhecido
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prestígio da Polícia Militar de Minas Gerais em todo o País.
Considerando-se que, via de regra, o oficial ingressa no serviço ativo
com cerca de 18 anos, conclui-se que, antes de completar 50 anos, já
está na reserva remunerada.

Para exemplificarmos nosso raciocínio, constata-se que hoje
existem pouco mais de 20 Coronéis na ativa, enquanto cerca de 500
Coronéis pertencem ao quadro de oficiais da reserva, sendo que a
maioria destes encontram-se trabalhando em empresas particulares,
em detrimento da população, em razão do alto grau de
profissionalismo que possuem.

Este cenário decorrente das normas relativas ao tempo de serviço e
à transferência para a inatividade compulsória provoca quatro
injustiças:

1 - Para com o oficial, mormente para com os oficiais superiores
que, ao longo de suas vidas, se especializaram, se reciclaram,
acumularam experiências em tempo integral dedicado à Corporação
de Tiradentes, para, ao atingirem a maturidade, a sabedoria
profissional, serem transferidos para a reserva remunerada, às vezes
contra sua vontade, em conseqüência de uma legislação tacanha,
ultrapassada.

2 - Para com a Policia Militar, que perde o oficial experiente, vivido,
com forças para trabalhar pelo menos mais dez anos, tendo •a
instituição de recorrer a promoções dos sucessivos postos para cobrir
seus claros. Não é raro vermos Majores, Tenentes-Coronéis e até
Coronéis com poucos anos de carreira e em funções que
demandariam não somente a cultura, o saber teórico, mas a prática
operacional vivida sobejamente como Tenente, para aprenderem a
conciliar o conhecimento teórico com o prático. A verdade desta
assertiva está no fato de encontrarmos uma grande brecha no posto
de 20-Tenente PM.

3 - Para com o Estado de Minas Gerais, que, através de seus
governantes, tenta encontrar soluções para a escalada sem medidas
da criminalidade violenta, bem como esmiúça alternativas para
implementar um desenvolvimento sustentado, restando-lhe apenas o
sonho, em razão do alto custo do funcionamento estatal, que frustra
este ideário.

4 - Por fim, para com o povo, que paga a conta cruel, desnecessária
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e injusta, não só pelo caráter financeiro, mas também pela sua
segurança, pelo seu bem-estar, que lhe é postergado.

Ressalte-se que as modificações relativas ao tempo de serviço não
serão, em princípio, geradoras de nenhuma despesa extra para os
cofres do Estado; ao contrário, serão redutoras de despesas com
pessoal, em médio e longo prazos, poupando recursos que poderão
ser utilizados, no futuro, para o aperfeiçoamento, reequipamento e
melhoria das condições de trabalho dos integrantes da Polícia Militar e
do Corpo de Bombéiros Militar.

Quanto à proposta de convocação de militares da reserva para o
serviço ativo, essa medida já se encontra definida no atual texto legal,
que diz, "in verbis", no art. 136, Ç 2°: "O Militar da reserva remunerada
poderá ser designado para o serviço ativo, em caráter transitório e
mediante aceitação voluntária, a juízo do Governador do Estado, para
atender a necessidade especial relacionada com as atividades da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - , segundo
dispuser regulamentação específica". Apenas se aborda o assunto
numa roupagem mais consistente e se retiram do texto os termos
"segundo dispuser regulamentação específica", pois desde 13/1/98,
quando foi aprovada a Lei Complementar n° 50, não tem sido dada a
importância que o caso requer.

Por fim e para a consolidação das convocações de oficiais da
reserva para o desempenho de diversos serviços na corporação, urge
retornar ao Governador do Estado as funções por ele delegadas ao
Comandante-Geral através do inciso VII do art. 1° do Decreto n°
36.885, de 23/5/95, evitando, dessa forma, que haja entraves ás
aludidas convocações e permitindo que o Comandante-Geral da
PMMG fique desonerado de pressões internas, fruto do corporativismo
negativo de alguns de seus integrantes.

Pelos motivos expostos, pela relevância de nossa proposta, enfim,
por acreditarmos estar contribuindo com o esforço do atual Governo
em adequar as contas do Estado é que esperamos contar com o
apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 536/2003

Dispõe sobre o registro de informações de veículos sinistrados e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais obrigada a

descrever, no boletim de ocorrência que for lavrado em decorrência de
acidente de trânsito, as partes visíveis que forem danificadas nos
veículos automotores envolvidos em acidente.

Parágrafo único - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
encaminhará ao DETRAN-MG uma via ou cópia do boletim de
ocorrência e fotos das partes danificadas.

Art. 20 - Caberá ao DETRAN-MG criar um arquivo em seu banco de
dados para lançamento das informações constantes nos boletins de
ocorrência encaminhados pela Polícia Militar sobre os danos sofridos
pelos veículos, classificando-os como: pequena monta, média monta e
grande monta.

Parágrafo único - O DETRAN-MG fará constar no Certificado de
Registro de Veículos, no campo destinado a observações, quando a
classificação dos danos sofridos pelo veículo constante no "caput"
deste artigo for considerada de grande monta a seguinte inscrição:
"veiculo sinistrado".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O presente projeto de lei visa a dar conhecimento a

quem estiver adquirindo um veículo usado se ele sofreu danos que
causam uma grande depreciação. E muito comum as pessoas
adquirirem um veículo que já foi "batido' como se nunca tivesse
sofrido nenhuma avaria. E direito do consumidor ter conhecimento da
situação em que se encontra o bem pretendido. Muitas vezes um
veículo valeria um preço menor se tivesse a informação de que ele
sofreu dano de grande monta. Para evitar prejuízos para o
consumidor, conto com os meus pares para a aprovação do presente
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 537/2003
Cria o Fundo de Assistência ao Estudante da Universidade Estadual

de Montes Claros - UNIMONTES.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo de Assistência ao Estudante da

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - com a
finalidade de prestar assistência aos alunos de condição sócio-
econômica diferenciada, oriundos das regiões dos vales do
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas.

§ 1°- Entende-se como de condição sócio-econômica diferenciada o
estudante proveniente das regiões especificadas no "caput" deste
artigo que se declare pobre no sentido legal.

Art. 20 - O Fundo de que trata esta lei tem por objetivo a concessão
de auxílio financeiro mensal para custeio de alimentação e de moradia
aos estudantes regularmente matriculados em cursos da graduação
oferecidos pela UNIMONTES, atendendo aos princípios da
universalidade e impessoalidade.

§ 1 1 - Na concessão do auxílio, será observado o grau de
necessidade financeira de cada aluno, tendo prioridade no
recebimento aqueles que apresentarem situação de maior carência.

§ 20 - O aluno que for reprovado em qualquer disciplina perderá o
direito ao benefício.

Art. 30 - Compete ao Conselho Gestor do Fundo de Assistência ao
Estudante:

- cadastrar os alunos interessados no recebimento do auxílio;
II - levantar dados essenciais que comprovem o estado de carência

do aluno;
III - divulgar amplamente a existência e funcionamento do Fundo de

que trata esta lei;
IV - conceder o auxílio financeiro observando o grau de necessidade

do requerente;
V - acompanhar a transferência de recursos para o Fundo;
VI - estabelecer estratégias de captação de recursos junto à

sociedade civil e iniciativa privada;
VII - decidir sobre matéria omissa nesta lei atendendo aos princípios

que orientam o Fundo;
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VIII - decidir sobre o valor do auxílio, nunca inferior ao salário

mínimo, observados os recursos existentes;
IX - colocar à disposição de qualquer cidadão os nomes dos alunos

beneficiados.
Parágrafo único - A concessão do auxílio fica condicionada ao

requerimento do aluno interessado.
Art. 40 - Integram o Conselho Gestor:

- o Reitor;
II - o Vice-Reitor;
III - um representante do corpo docente de cada centro;
IV - os diretores dos centros;
V - um representante do corpo discente de cada centro;
VI - dois representantes dos servidores técnico-administrativos;
VII - um representante do Diretório Central dos Estudantes.
Art. 50 - Constituem receita do Fundo:

- dotações que lhe forem atribuídas anualmente nos orçamentos da
União, Estado e municípios;

II - doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas
do País ou do exterior;

III - taxas e contribuições escolares cobradas em virtude da
matrícula;

IV - outras receitas ou dotações que lhe vierem a ser destinadas
Art. 60 - Fica criado o Conselho de Fiscalização, composto por

quinze alunos escolhidos livremente pelo corpo discente, com
autonomia para apreciar os atos e contas do Conselho Gestor.

Art. 70 - Fica o aluno beneficiado pelo auxílio financeiro mensal
obrigado a ressarcir ao Fundo, após a formatura, o valor por ele
auferido.

§ 1° - O ressarcimento se dará a partir de um ano após a colação de
grau e será feito de forma menos onerosa para o profissional.

§ 2° - O valor apurado em virtude do ressarcimento constituirá
receita do Fundo de que trata o art. 5 0 desta lei.

Art. 8° - Eta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: Trata-se de projeto de lei com vista a garantir o pleno
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acesso e a permanência dos alunos carentes na Universidade
Estadual de Montes Claros - UNI MONTES.

A UNJIMONTES tem como finalidade promover o desenvolvimento
regional por meio da cultura, educação, pesquisa e extensão,
integrando toda a comunidade norte-mineira.

E sabido que as regiões do Norte de Minas, dos vale do
Jequitinhonha e do Mucuri enfrentam dificuldades diversas devido a
fatores naturais, econômicos, sociais e políticos que obstaculizam a
universalização do ensino às faixas de condição socioeconômica
diferenciada.

A diferença na qualidade de ensino entre os estabelecimentos
públicos e privados de ensino fundamental e médio tornam mais
distante o sonho de ingresso numa universidade pública por um
estudante de classe menos favorecida.

Embora alguns desses estudantes consigam ingressar no ensino
superior, mais por esforço próprio, a situação financeira, muitas vezes
de miséria e flagelo, não permite sua permanência na universidade.

Um quadro de necessidade financeira impede que o estudante das
regiões beneficiadas por este projeto se transfira para o "campus" da
UNIMONTES, em Montes Claros, ou para as demais unidades
situadas em outros municípios para implementar seus estudos, já que
não tem o mínimo necessário para alimentação e moradia.

A finalidade precípua é prestar assistência aos alunos da
UNIMONTES, prioritariamente os de condição socioeconômica
diferenciada. Para tanto, coloca à disposição dos estudantes o
benefício financeiro mensal para o custeio de alimentação e moradia.

Desta forma, almeja-se possibilitar a formação de todos os alunos
carentes que ingressam na UNIMONTES e atingir um índice superior
aos padrões das demais universidades brasileiras.

Este projeto complementa o projeto anteriormente apresentado por
esta representante popular, que reserva cotas nos cursos da
UNIMONTES para os alunos das regiões do Norte de Minas, dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri de escolas públicas que
apresentem situação de carência.

Ademais, a proposta integra toda a comunidade escolar, sociedade
civil e Estado, porquanto o Fundo será financiado por diversas fontes.
Aduz-se, ainda, que o aluno beneficiado fica obrigado a ressarcir ao
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Fundo e, dessa forma, contribuir para o fortalecimento de uma
cultura de solidariedade e responsabilidade social da comunidade
universitária.

Em perfeita consonância com a Constituição Federal, este projeto
pretende efetivar a educação como direito de todos e dever do Estado
de promovê-la e incentivá-la com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Objetiva, ainda, contribuir para a fixação, de forma digna, da
população dessas regiões em seu lugar de origem, garantida,
sobretudo, pela educação, pedra angular do desenvolvimento de
qualquer comunidade, sejam quais forem suas dificuldades.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 538/2003
Acrescenta o parágrafo único ao art. 7° da Lei n° 11.744, de 16 de

janeiro de 1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
- FUNDERUR -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 70 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70 -	.....................................................
Parágrafo único - No caso de investimentos a serem realizados nos

vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte do Estado, as
porcentagens de que tratam o inciso 1, alíneas 'a" "b" e "c" serão
respectivamente de 90% (noventa por cento), 80% (oitenta por cento)
e 40% (quarenta por cento).".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: As regiões do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte do

Estado exigem, pelas suas condições geográficas e sociais, maior
atuação do Estado para promoção do desenvolvimento social.
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As características geográficas em que prospera a seca requerem

maiores investimentos pelos produtores rurais para lograrem êxito na
produção.

Diante do quadro de pobreza que assola essas regiões, é justo e
necessário ações que fomentem a produção agropecuária, permitindo
a fixação do homem no campo, a melhoria das condições de vida dos
trabalhadores rurais e a criação de diversos empregos diretos e
indiretos.

A movimentação da economia rural significa retorno ao Estado na
forma de tributação, além de permitir o desenvolvimento regional,
corroborando na construção de uma sociedade progressista.

A proposição em análise é de suma importância, tornando-se
oportuna e necessária sua aprovação pelos nobres pares desta Casa
Legislativa.

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

PROJETO DE LEI N° 539/2003
Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal

simplificados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - As propriedades rurais de até 150 ha (cento e cinqüenta

hectares) que tenham mais de 50% de sua superfície coberta de
vegetação submetida a regimes de preservação permanente e reserva
legal poderão apresentar ao órgão competente plano de manejo
florestal simplificado.

Parágrafo único - Considera-se plano de manejo florestal
simplificado o documento elaborado por profissional legalmente
habilitado, segundo orientação técnica emitida pelo órgão competente,
que leve em consideração, no mínimo:

- as características fisiográficas da propriedade;
II - a tipologia da cobertura vegetal;
III - a vocação produtiva da região em que a propriedade está

inserida.
Art. 20 - Os planos de manejo florestal simplificados destinam-se a

dotar as propriedades rurais mencionadas no art. 1° de instrumento
voltado para a viabilização de sua exploração econômico-social.
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Art. 30 - Aos proprietários rurais de áreas até 50 ha (cinqüenta

hectares) fica assegurada, em conformidade com o inciso XIII do art.
248 da Constituição de Minas Gerais, a gratuidade da assistência
técnica pelo Estado, diretamente ou por meio de empresa pública,
para a elaboração do plano de manejo florestal simplificado previsto
nesta lei.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Inúmeros produtores rurais do Estado de Minas Gerais

estão obrigados a elaborar planos de manejo florestal para terem
acesso à exploração de parcelas de suas propriedades cobertas por
vegetação nativa. A exigência é legal e necessária para a proteção do
meio ambiente, ideal perseguido por todos nós. Entretanto, o Instituto
Estadual de Florestas - IEF - tem demonstrado excessivo rigor na
análise e na aprovação desses planos, deixando pouca margem aos
proprietários rurais para auferirem rendimentos mínimos de suas
terras. Essa dificuldade é especialmente notória nas propriedades que
têm mais de 50% de sua superfície sob regime legal especial, como
áreas de preservação permanente ou reserva legal. Por isso,
solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do projeto de lei que
apresentamos, por se tratar de matéria que cria uma alternativa
técnica para a viabilização econômica das propriedades rurais de
pequeno porte.

- 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°540/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado

atualmente cedidos aos municípios, em decorrência da
municipalização escolar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, na forma do

disposto nesta lei, os imóveis de propriedade do Estado de Minas
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Gerais cedidos aos municípios, a título gratuito, para
funcionamento de escola municipal, em decorrência da
municipalização escolar, até 31 de dezembro de 2002.

Art. 20 - Para consecução do estabelecido no artigo anterior, deverá
a Secretaria de Estado de Educação, no prazo de cento e vinte dias
contados da publicação desta lei, proceder ao levantamento de todos
os próprios estaduais que considerar convenientes para doação,
encaminhando os dados à Secretaria de Estado da Casa Civil, que
consultará os respectivos municípios a respeito do interesse na
doação dos imóveis ocupados.

Art. 30 - Concluído o levantamento de que trata o art. 2 0 , o Poder
Executivo, ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
especificará por decreto o imóvel a ser doado e procederá a
transferência respectiva, observada a lei, ao município interessado.

Parágrafo único - Da escritura de doação constará expressamente a
destinação exclusiva do imóvel para fins educacionais.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Em decorrência da legislação que ordenou a

municipalização escolar, foram cedidos aos municípios mineiros, pelo
Poder Executivo, a título gratuito, por meio de convênios ou contratos
de cessão de uso, centenas de prédios de propriedade do Estado
onde funcionam as escolas da rede de ensino fundamental
anteriormente administradas diretamente pela Secretaria Estadual de
Educação. Com a efetivação da medida, ficou naturalmente a cargo
dos municípios não só a obrigação de pagar as taxas devidas pela
prestação de serviços públicos, tais como luz, água, esgoto e outros,
decorrentes da utilização dos imóveis, mas também a de cuidar da
conservação e manutenção dos mesmos, realizando-se os eventuais
reparos ou reformas que viessem a necessitar no decorrer dos anos.

Acontece, no entanto, que o atendimento desses encargos vem
gerando para as Prefeituras do Estado uma série de problemas, uma
vez que, embora detenham a posse dos prédios em questão,
encontram-se elas legalmente impedidas de realizar as obras que
muitos desses próprios estão a exigir, devido à impossibilidade de
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aplicação dos recursos orçamentários municipais para tal fim,
sobretudo face às rígidas regras contidas na vigente Lei de
Responsabilidade Fiscal.

E justamente para resolver essa situação que submetemos à Casa o
projeto em tela. Se essa proposição aprovada, possibilitará ao
Executivo promover, a seu critério, de maneira prática e racional, a
doação gradativa, aos respectivos municípios beneficiados, dos
imóveis que estejam sendo utilizados, exclusivamente, para
funcionamento de escola de ensino fundamental.

Com isso, dois objetivos serão atingidos. Em primeiro lugar, ficará o
Estado desonerado, de uma vez por todas, da obrigação de atender
aos volumosos encargos de administração e manutenção de tantos
imóveis que hoje não mais utiliza. Por outro lado, permitirá que as
municipalidades possam, com recursos próprios, investir na
recuperação e ampliação dos mencionados prédios escolares, grande
parte deles hoje em péssimas condições de conservação,
deteriorando-se aceleradamente pela ação do tempo.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres pares
nesta Casa para a proposição ora apresentada.

- 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° 541/2003
Dá a denominação de Rodovia Newton Penido ao trecho da MG-50,

que liga o Município de Juatuaba ao Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Newton Penido o trecho da MG-

50, que liga o Município de Juatuaba ao Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: O trecho rodoviário a que se refere o projeto em

questão não possui denominação específica. Este projeto de lei
objetiva dar a denominação de Newton Penido ao trecho da Rodovia
MG-50 que liga os Municípios de Juatuba e ltaúna.

Nascido em ltaúna, mais precisamente no Distrito de ltatiaiuçu,
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Newton Penido - a quem se pretende homenagear -, ficou órfão de
pai aos dois anos de idade. Trabalhou como sapateiro, balconista,
tropeiro, ajudante de caminhão e motorista mas, amante de sua terra
e do trabalho pecuário, firmou-se como fazendeiro. Foi Presidente da
Cooperativa Agropecuária de ttaúna por 12 anos, sempre eleito
maciçamente pelos pecuaristas. Destacou-se também como
empresário nos setores de autopeças e recapagem de pneus.

Preocupado com suas raízes e seu povo, Newton Penido enveredou
pela política. Já na primeira vez em que candidatou a Vereador foi o
mais votado. Vereador atuante, batalhador, foi reeleito para outros
vários mandatos tendo chegado à Presidência da Câmara Municipal
de ltaúna em 1982.

Casou-se com Nialva Rodrigues Penido, mulher respeitável e
trabalhadora. Foi um chefe de família exemplar. Pai zeloso e
dedicado, deixou sete filhos: Alan, Anilton, Arlene, Argos, Arlete,
Arlise, e Ladário que se destacaram por sua formação moral ímpar e
educação integral.

Newton Penido foi uma daquelas pessoas cujo nome com certeza se
perpetuará na lembrança dos que com ele conviveram. Por sua
bondade, capacidade de servir e generosidade, conquistou a
admiração e amizade de seus conterrâneos.

Dessa forma, é justo prestar esta homenagem àquele que em vida
ajudou a construir a história da cidade de ltaúna com seu trabalho,
sua participação e sua honra. Conto com o apoio dos nobres colegas
parlamentares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 542/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Igaratinga o

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

Igaratinga imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno
com área de 1 0.000m 2 (dez mil metros quadrados), situado no Distrito
de Antunes, matriculado sob o n° 20.969, no livro 3-X, a fls. 58, no
Cartório de Registro de Imóveis Hugo Flávio Lobato Marinho da
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Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma escola e uma policlínica municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Antônio Júlio
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo formalizar a

doação de um terreno de propriedade do Estado com área total de
10.000M2.

A doação viabiliza a implementação de um projeto de fundamental
importância para o Município de Igaratinga, qual seja a construção de
uma escola e uma policlínica municipal no Distrito de Antunes
visando, sobretudo, ao atendimento de crianças carentes no âmbito
do município.

Imprescindível se revela a aprovação deste projeto de lei para a
concretização do meritório projeto idealizado. Portanto, contamos com
o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- 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° 543/2003
Modifica o art. 40 da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de 1989, que

altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da
Lei n°9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso 1 do art. 40 da Lei n° 9.944, de 20 de setembro de

1989, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 20:

"Art. 40 - ..............................................
- o fornecimento de energia elétrica e a prestação de serviços de

telefonia:
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b) em imóveis das entidades filantrópicas de assistência social,

educacionais e de saúde, atualmente subvencionadas pela
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -, desde que
atendidas as condições previstas no art. 70, § 40, da Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975;

§ 2° - O benefício previsto neste artigo será transferido ao
beneficiário mediante redução do valor da prestação do serviço no
montante correspondente ao imposto dispensado.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O presente projeto de lei tem por finalidade conceder

um benefício às entidades filantrópicas que prestam relevante serviço
à sociedade e auxiliam o poder público, sem contar, muitas vezes,
com recursos suficientes para alcançar seus objetivos. Por isso, é
essencial evitar que as referidas instituições gastem seus escassos
recursos em despesas não diretamente relacionadas com seus fins
sociais. A isenção de ICMS nas contas telefônicas tem esse objetivo.

O estabelecimento de condições para que as entidades filantrópicas
façam jus à isenção tem como objetivo garantir que sejam
beneficiadas apenas as que efetivamente não tenham fins lucrativos.
Também se quer assegurar que somente instituições que concentram
seus esforços no bem-estar social do País sejam alcançadas pela
presente medida.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 544/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o

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

Pedralva o prédio escolar, suas instalações e respectivo terreno, com
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área de 2.000m2, situado no Bairro Campestre, Município de
Pedralva, registrado no livro n° 22, tolhas 125,126 no cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis e Protestos, descrito na certidão que
compõe o anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O imóvel e terreno de que trata o "caput" deste
artigo destina-se a instalar uma escola de 1a a 4° série de ensino
fundamental.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2003.
Chico Rafael
Justificação: Esta proposição visa doar o imóvel e terreno à cidade

de Pedralva, para que nele seja instalada uma escola de ia a 4° série
do ensino fundamental, para atender aos alunos do bairro e
adjacências. O referido imóvel não está sendo usado pelo Estado,
sendo sua conservação feita pela própria municipalidade.

Por essas razões contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- 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° 54512003
Dispõe sobre apoio técnico e financeiro a municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais prestará

apoio técnico e financeiro aos municípios e executará supletivamente
ações e serviços de saúde, na forma do artigo 17 da Lei Federal n°
8.080, de 1990 - Lei Orgânica da Saúde.

Art. 20 - Para implementação do disposto no artigo anterior caberá à
Secretaria de Estado da Saúde viabilizar a implantação de equipe de
saúde da família em municípios de pequeno porte em dificuldade para
garantir a atenção básica à saúde, devendo para tal:

- disponibilizar os profissionais de nível superior, ocupantes de
cargo efetivo, indispensáveis ao pleno funcionamento de equipe de
saúde da família;

II - garantir curso de capacitação em saúde da família para os
referidos profissionais.
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Art. 30 - Para efeito do disposto no art. 2° considera-se de

pequeno porte municípios com população igual ou inferior a dez mil
habitantes.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Chico Simões
Justificação: Minas Gerais vem obtendo importantes avanços na

atenção básica à saúde através da implantação gradual, mas
sistemática, do Programa de Saúde da Família (PSF). As primeiras
experiências de implantação do Programa ocorreram em 1994, em 12
municípios que receberam recursos financeiros do Ministério da
Saúde para montagem de infra-estrutura mínima necessária para seu
funcionamento.

Importante lembrar que Minas foi o primeiro Estado da federação a
instituir legislação (Lei n° 12.428, de 12/12/97) de incentivo financeiro
aos municípios que assumissem o compromisso de desenvolver e
manter em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias. Hoje, Minas Gerais já conta com
1995 equipes funcionando em 654 municípios.

No entanto, alguns municípios de pequeno porte vêm encontrando
grande dificuldade para montar suas equipes devido à falta de pessoal
técnico de nível superior que se disponha a investir sua vida
profissional num pequeno município. Tal acontece por dois motivos:
receita municipal insuficiente para oferecer salários atrativos que
compensem a precariedade das demais condições de trabalho e,
principalmente, a instabilidade a que ficam submetidos esses
profissionais que podem ser demitidos a qualquer momento pelo
Chefe do Executivo municipal. A questão da estabilidade para quem
trabalha no PSF é necessária também pelas próprias características
do Programa, de acompanhamento permanente das famílias, e pela
importância da inserção do profissional na comunidade de forma
permanente.

Acreditamos que o Estado tem condições de superar essa
dificuldade, ao assumir a responsabilidade pela contratação desses
profissionais de nível superior, dando-lhes a segurança da
estabilidade e oferecendo-lhes salário que seja atrativo em relação ao
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mercado.

Com essa medida, a Secretaria da Saúde estará contribuindo não
apenas para melhorar a vida e a saúde dessas populações, como
reduzirá significativamente o custo da atenção a milhares de pacientes
que acabam demandando procedimentos de alto custo, em
decorrência da falta de acompanhamento durante a atenção básica.

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

PROJETO DE LEI N° 546/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Cachoeira de Minas - APAE de Cachoeira de Minas,
com sede nesse município.

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

Amigos dos Excepcionais de Cachoeira de Minas - APAE de
Cachoeira de Minas, com sede nesse município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Cachoeira de Minas - APAE de Cachoeira de Minas, fundada em
janeiro de 2001, é sociedade civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, que tem como objetivo precipuo assegurar o ajustamento e
o bem-estar dos excepcionais, por meio da execução dos programas
da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI N° 547/2003
Dá a denominação de Rodovia Deputado Luiz Menezes ao trecho da

Rodovia MG-129 que liga Itabira à BR-381.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Deputado Luiz Menezes o trecho
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da Rodovia MG-129 que liga o Município de Itabira à BA-381.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Luiz Menezes, cidadão itabirano, a quem se pretende

prestar justa homenagem por meio desta proposição, era uma pessoa
dotada de imenso carisma, que dedicou toda a sua vida à família, aos
amigos e aos aflitos.

Nascido em 10/10/19, Luiz Menezes foi cirurgião dentista da
Prefeitura de ltabira, do Sindicato dos Ferroviários e do Sindicato dos
Servidores do DER-MG. Foi um dos fundadores da Fundação
ltabirana de Ensino - FIDE - e da Empresa de Transporte Coletivo de
Itabira (1968). Empresário de radiodifusão, implantou as duas
primeiras emissoras de Itabira (Rádio Itabira AM e Rádio Antártida
FM).

Vereador em Itabira por dois mandatos (1959-1962 e 1963-1966), foi
também Prefeito Municipal, de 1989 a 1992. Eleito Deputado Estadual
em 1998, com 22.529 votos, Luiz Menezes exerceu o mandato na 14
Legislatura (1999-2003), tendo apresentado o projeto de lei que
tratava da criação da Ouvidoria de Saúde da Mulher de Minas Gerais.

Em sua longeva existência, Luiz Menezes angariou um largo círculo
de amizades, cultivadas por seu caráter reto e por seu espírito
progressista, fazendo do amor à família e da dedicação ao trabalho
suas qualidades maiores.

Distinguindo-se por essas notáveis características, Luiz Menezes
tornou-se estimado por todos, por seu grande dom de amenizar a dor
dos menos favorecidos, sempre buscando orientá-los e encaminhá-los
para soluções que pudessem aliviar seu sofrimento e dor.

No dia 1 0/3/2003, perdemos um grande e honrado companheiro.
Exemplo de esposo e pai, soube incutir nos filhos os elevados valores
morais que devem nortear a vida familiar com dignidade. Por achar
justa esta homenagem, conto com o apoio dos nobres pares para, ao
aprovarmos este projeto de lei, prestarmos uma homenagem ao ilustre
parlamentar, que muito dignificou a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais no exercício de seu mandato, na 14a Legislatura.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
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nossa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 186,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 548/2003
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 12- ...................................................................
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com mercadorias utilizadas no processo de
fracionamento e industrialização de componentes e derivados do
sangue ou na sua embalagem, acondicionamento e
recondicionamento.

§ .... - Para fins de compensação da perda de receita tributária
resultante do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a aumentar a carga tributária nas operações internas com
armas e munições, excetuados os fogos de artifício, devendo o
aumento atingir percentuais de alíquota direta até o limite suficiente
para a recomposição da receita tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação
- ICMS -, na forma, no prazo e nas condições previstas em
regulamento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição faz incluir como beneficiário da

redução de alíquota do ICMS as operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com mercadorias utilizadas no processo de
fracionamento e industrialização de componentes e derivados do
sangue	ou	na	sua	embalagem,	acondicionamento	e
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recondicionamento.

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, sem necessidade de prévia deliberação dos
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CON FAZ.

De igual modo, entendemos que este projeto deve ser aprovado em
razão do aspecto humanitário que dele se infere, pois diz respeito
diretamente à preservação de vidas humanas.

Ademais, deve ser lembrado que as medidas compensatórias de
receita ditadas no art. 14, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
estão sendo indicadas no seu bojo, o que afasta qualquer óbice de
natureza fiscal.

Por essas razões e principalmente porque Minas Gerais precisa
oferecer condições favoráveis aos usuários dos produtos objeto da
proposta, em nome da qualidade nos serviços de saúde do Estado,
aguardo de meus pares a aprovação à presente proposição.

- 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° 549/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica

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

Comunidade Terapêutica Cruz de Carvalho, com sede no Município
de Ouro Fino.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comunidade Terapêutica Cruz de

Carvalho, fundada em setembro de 1998, em Ouro Fino, é sociedade
civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e tem como objetivo
precípuo a assistência, por meio de internação ou não, para a
recuperação de dependentes químicos. Busca, ainda, auxiliar o
recuperando na sua desintoxicação, na reformulação do seu caráter
psicossocial e na sua efetiva reintegração na sociedade.
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Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos

por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 550/2003
Cria o Pólo de Desenvolvimento do Circuito do Ouro e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica criado o Pólo de Desenvolvimento do Circuito do Ouro.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento do Circuito

do Ouro criado por esta lei os Municípios de Barão de Cocais, Bom
Jesus do Amparo, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito,
Mariana, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Piranga, Raposos, Rio
Acima, Sabará, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo.

Art. 2° - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas de hotelaria, comércio e artesanato
instaladas nos municípios integrantes deste Pólo que venham a
expandir suas atividades e as que nele venham a se instalar.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas a
que se refere o art. 2 0 desta lei:

- a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplenagem, de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água, esgoto e de
drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso 1;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com atividade turística no Circuito do Ouro.

Art. 40 - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
empresas a que se refere o art. 20:

- a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
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Comunicação - ICMS para até 12% (doze por cento) nas
operações internas destinadas à aquisição de insumos e
equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos,
formas e condições estabelecidos em regulamento;

li - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
inicio de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 50 - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1°
desta lei poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder
benefícios fiscais às empresas que implantarem projetos turísticos em
seus territórios.

Art. 60 - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 70 - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento do Circuito do Ouro criado por esta lei, incluindo-se
o número de empresas atendidas e o montante de recursos liberados
pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição visa a criação do Pólo de

Desenvolvimento do Circuito do Ouro, compreendendo a oferta de
incentivos que permitam o surgimento de uma infra-estrutura turística
adequada para receber os visitantes que queiram conhecer o
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percurso, que passa por 17 cidades: Barão de Cocais, Bom Jesus
do Amparo, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana,
Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Piranga, Raposos, Rio Acima,
Sabará, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo.

A criação do Circuito do Ouro constituiu-se decisivo incremento ao
turismo na Região Métropolitana de Belo Horizonte, carecendo,
portanto, de incentivos para o seu efetivo desenvolvimento, uma vez
que, no trajeto, existem todos os itens necessários ao conforto do
turista. Deve-se destacar que o Circuito do Ouro é um dos mais
importantes do Estado, por sua diversidade, pois abrange o lado
ecológico, lazer rural, as igrejas, o conjunto arquitetônico barroco,
turismo aventura e a rica gastronomia mineira

Como já tivemos oportunidade de afirmar, o turismo constitui-se na
indústria do futuro, sem fumaça e sem poluição. Portanto, incentivar
todas as formas de promovê-lo torna-se um imperativo para o Estado,
que busca e precisa ampliar a sua base de arrecadação e, sobretudo,
proporcionar a geração de novos empregos e renda.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta
proposição.

- 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° 551/2003
Declara de utilidade pública o Instituto das irmãs Franciscanas de

Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Pedralva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das irmãs

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município
de Pedralva.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora

de Fátima, fundado em agosto de 1977, em Pedralva, é sociedade
civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo
precipuo atender crianças em programa de apoio socioeducativo,
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desenvolver o espírito de cidadania e o respeito ao meio ambiente
e prestar orientação e apoio sociofamiliar às famílias, crianças e
adolescentes atendidos.

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

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

PROJETO DE LEI N° 552/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá

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

Dores do Indaiá o imóvel constituído de terreno com área aproximada
de 2.644,43 m 1 dois mil seiscentos e quarenta e quatro e quarenta e
três metros quadrados), situado naquele município, matriculado sob o
número 1.176, folhas 312 do livro 2-13, no cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Dores do lndaiá.

Parágrafo único - o imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção e à ampliação, no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, do prédio da Escola
Municipal Irmã Luíza de Marilac, de Dores do lndaiá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Dilzon Meio
Justificação: O imóvel em comento que ora se pretende doar a

municipalidade encontra-se localizado nas áreas contíguas ao prédio
da Escola Municipal Irmã Luiza de Marilac. Diante do interesse em
ampliar as instalações da escola para atender a crescente demanda
de alunos é que propomos a doação.

Em face aos motivos expostos, conto com o apoio dos pares para a
aprovação desta proposição.

- 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° 553/2003
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Declara de utilidade pública a Creche Municipal Isabel do

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

Isabel do Nascimento, com sede no Município de Campos Gerais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Diizon Meio
Justificação: A Creche Municipal Isabel do Nascimento é uma

sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. Tem por
finalidade estatutária dar assistências alimentar, psicopedagógica e
social a pré-escolares carentes, sem distinção de raça, cor, credo
religioso ou político. Para atender a seus objetivos, congrega
iniciativas comunitárias, para prestar assistência à crianças carentes
de quatro meses a seis anos, filhas de mães que necessitam
trabalhar.

Reconhecer a instituição como de utilidade pública irá proporcionar
condições para a dinamização de suas atividades e a concretização
de todos os seus objetivos. 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 554/2003
Institui a garantia de vagas, em escolas públicas, para filho ou

dependente legal de membro ou ministro de instituição religiosa
transferido no desempenho de suas funções eclesiásticas e
administrativas no Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica garantido o direito de matrícula em escolas públicas,

em qualquer época do ano letivo, para filho ou dependente legal de
membro ou ministro de instituição religiosa, juridicamente constituída,
o qual, no desempenho de suas funções eclesiásticas e
administrativas, comprove a transferência de domicílio no Estado.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Educação manterá,
para efeito do "caput' deste artigo, cadastro escolar atualizado
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dispondo o número de vagas e a localização do estabelecimento
de ensino.

Art. 20 - A comprovação a que se refere o art. 1° desta lei será
efetivada no ato da matrícula, mediante a apresentação de declaração
expedida pela instituição religiosa.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A proposição desta matéria visa atender a antiga

reivindicação de membros e ministros evangélicos: Pastores, bispos,
evangelistas, presbíteros, missionários e sacerdotes, quando
ordenados ao ministério e no exercício das funções eclesiástica ou
administrativa e transferidos pela direção da igreja para outra
localidade, vivem o grande dilema de continuar o relevante trabalho de
evangelização em prol do desenvolvimento da educação cristã e
conciliar o bem-estar de sua família. Encontram, a cada ano, grande
dificuldade de conseguir uma vaga para seus filhos nas escolas
públicas na cidade de destino e são peremptoriamente prejudicados
pela inexistência de vagas nos estabelecimentos de ensino público
municipais ou estaduais, ficando assim impossibilitados de continuar
seus estudos, o que causa sérios transtornos para toda a família.

O "arcabouço" legal não tem acompanhado o constante crescimento
das igrejas pentecostais, cabendo aos membros desta Casa
Legislativa adequar esta situação, pois é relevante o trabalho
missionário que aproxima cada vez mais o nosso cidadão da doutrina
da fé cristã e auxilia na educação geral do homem. Assim, atualmente
as pessoas responsáveis por essa importante missão de
evangelização, que, por força do trabalho, são constantemente
transferidas de cidades e até mesmo de Estado da Federação pelas
suas congregações, têm prejudicado a vida escolar de seus familiares.

Saliente-se, ainda, que as autoridades responsáveis pelo sistema
operacional de educação oficial não se cansam em afirmar que a
legislação atual já prevê o atendimento de casos como esses, mas a
realidade dos fatos traduz justamente o contrário: vê-se, na maioria
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das vezes, pais, mães ou responsáveis desesperados com a falta
de vagas para seus filhos. Esta proposição vem, portanto, corrigir
objetivamente essa dificuldade.

Espero, pois, contar com o apoio dos nobres pares desta
Assembléia à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 555/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG a assumir a estrada que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga a sede do Município de Buritizeiro ao
Distrito de Paredão de Minas (até às margens do rio Paracatu, na
cidade de Santa Fé de Minas), com extensão de96km.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2003.
Djalma Diniz
Justificação: A estrada que liga a sede do Município de Buritizeiro ao

Distrito de Paredão de Minas possui aproximadamente 96km de
extensão, e a Prefeitura foi obrigada a decretar situação de
emergência devido às fortes chuvas do último verão, que castigaram
duramente toda a região.

Este projeto de lei visa a dar condições ao DER-MG em assumir sua
conservação e manutenção, sendo a recuperação do referido trecho
de vital importância para o tráfego de duas linhas de ônibus
intermunicipais, caminhões de bovinos para cria, recria e abate, bem
como escoamento de produtos agrícolas do Grupo Sendas,
caminhões de carvão e intenso tráfego de veículos leves. Cabe
salientar que o transporte de estudantes do Distrito de Paredão para a
sede do referido município e os demais subdistritos está seriamente
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afetado devido ao péssimo estado de conservação do referido
trecho.

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares desta
Casa Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 556/2003
Determina a inclusão de conteúdo referente à cidadania nos

currículos do ensino fundamental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As escolas de ensino fundamental integrantes do sistema

estadual de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades
relativos à cidadania, a serem desenvolvidos nas várias disciplinas
curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo
incluirão conhecimentos sobre direitos humanos, noções básicas de
direito constitucional, direito político e eleitoral, instituições políticas
nacionais e estaduais, direitos fundamentais, direito penal, Estatuto da
Criança e do Adolescente, direito do trabalho, meio ambiente, direito
do consumidor e acesso à justiça.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação, respeitando o prazo mínimo de um ano.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Adalclever Lopes
Justificação: Com o advento da Constituição da República de 1988

tem-se a consagração, no Brasil, do modelo de Estado conhecido por
democrático de direito, que tem como característica básica a
fomentação da cidadania, inclusive em contraposição com o antigo
modelo de estado social, notadamente no fato de haver naquele a
reconstrução do próprio Estado a partir do cidadão, o que não ocorre
efetivamente neste.

Entretanto, o que se percebe é que para que a Constituição da
República seja efetivamente aplicada algumas ações são
fundamentais, principalmente para se despertar de forma constante o
sentimento cidadão no povo brasileiro. A cidadania engloba três
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elementos básicos: o exercício dos direitos políticos em sua
plenitude, a formação de uma consciência crítica e a participação da
pessoa de forma ativa na vida da sociedade e do Estado.
Evidentemente a educação cumpre papel único na construção dessa
nova consciência. A própria Constituição da República indica o
caminho em seu art. 205:

Art. 205 - "A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".

O que pode ser claramente notado é que a função da construção da
cidadania não tem sido realizada, e, obviamente, não pode o
legislador se furtar a corrigir tal situação. Portanto, uma ação positiva
no sentido de se incluir a cidadania no conteúdo programático das
escolas do Estado nada mais é do que o cumprimento do
chamamento constitucional.

Por fim, vale destacar que a inclusão do conteúdo deve se dar no
chamado ensino fundamental. Dois motivos se destacam: o primeiro
deles é, sem dúvida, relacionado com a necessidade de se iniciar o
mais cedo possível a formação do sentimento de cidadania,
lembrando que, obviamente, cada escola, dentro da proposta de
autonomia pedagógica consagrada na LDB, deverá escolher o
momento adequado para introduzir o conteúdo, além de analisar de
que forma ele será inserido nas disciplinas. O segundo motivo refere-
se ao fato de ainda ocorrer em nosso Estado grande evasão escolar
após a conclusão do ensino fundamental, o que deve ser modificado
pelo poder público.

Pelas razões expostas, submeto aos nobres pares este projeto de
lei, contando com seu apoio para que seja aprovado.

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

PROJETO DE LEI N° 557/2003
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado de

Varginha - Vida Viva, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação do
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Voluntariado de Varginha - Vida Viva, com sede no Município de
Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2003.
Dimas Fabiano
Justificação: A entidade presta relevantes serviços aos pacientes do

Centro de Oncologia de Varginha, não só quanto ao suporte
psicológico, mas, especificamente, no fornecimento de medicamentos,
cadeiras de rodas, próteses mamárias, muletas, cateteres, etc., assim
como no fornecimento de alimentação, material para higiene pessoal e
roupas para os internos. A entidade conta com um grupo de
voluntários, dividido em dois grupos: voluntários que assistem o
paciente e voluntários contribuintes mensalistas. Importante destacar
que o Centro de Oncologia atende a pacientes de mais de 80
municípios do sul do Estado, e todos merecem a atenção dessa
entidade. A associação oferece cursos de bordado, pintura, costura,
croché e tricôt. Por esses motivos, espero que os nobres pares se
juntem a mim em favor da aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 558/2003
Declara de - utilidade pública a Associação dos Estudantes

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

Estudantes Universitários Atua, sediada no Município de Paraopeba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: No dia 1 0/1/99 pessoas vocacionadas ao serviço

comunitário e social colocaram no mundo jurídico a Associação dos
Estudantes Universitários Atila.

Criada para funcionar por prazo indeterminado e sem fins lucrativos,
a Associação está sediada na Rua José Dalle, 23, Centro, Paraopeba,
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com inscrição no CNPJ ri 0 03.637.540/0001-79.

A criação deu-se por estatutos que foram levados a registro sob o n°
939, livro A-6, do serviço registral de títulos e documentos e pessoas
jurídicas de Piedade do Paraopeba.

Declaração subscrita pelo Chefe do Executivo municipal de
Paraopeba confirma que a entidade funciona há mais de dois anos e
que os cargos de direção, além de não remunerados, são exercidos
por pessoas de comprovada idoneidade.

O rol de finalidades contido no art. 2 0 denota a importância social e
comunitária da Associação. Entre seus objetivos destacam-se a
proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da
velhice; o combate à fome e à pobreza; a habilitação e reabilitação
das pessoas portadoras de deficiência; as ações nas áreas de
educação, cultura e lazer.

Sob a ática da realidade e sob o viés legal (Lei n° 12.972 de
27/7/98), a Associação atende integralmente os requisitos para
tramitação e aprovação do projeto de lei.

O rigor da vida moderna expõe a fragilidade do indivíduo e
potencializa a necessidade de entidades que cuidam da sobrevivência
e do bem-estar dos cidadãos, função precípua do Estado.

A Associação, assim procedendo, reveste-se de caráter público que
deverá ser reconhecido por diploma legal.

Encareço aos nobres pares que acolham o projeto, aprovando-o
para posterior remessa à sanção.

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

PROJETO DE LEI N° 55912003
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Vale do São

Francisco - FEVASF -, com sede no Município de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Vale do São Francisco - FEVASF -, com sede no Município de
Iguatama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2003.
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Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço tem como finalidade

declarar de utilidade pública a Fundação Educacional Vale do São
Francisco - FEVASF -, com sede no Município de Iguatama, a qual
proporciona aos seus usuários atividades de ensino, pesquisa e
extensão em todos os níveis, sem fins lucrativos.

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

PROJETO DE LEI N° 560/2003
Declara de utilidade pública a Corporação Musical União 7 de

Setembro de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

União 7 de Setembro de Ponte Nova, com sede no Município de
Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Corporação Municipal União 7 de Setembro de Ponte Nova,
a qual tem como finalidade manter, em caráter permanente, uma
banda de música e promover o ensino de música e atividades
culturais e recreativas relacionadas com a arte musical em geral.

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

PROJETO DE LEI N° 561/2003
Declara de utilidade pública o Serviço de Prevenção, Resgate e

Emergência Voluntário em Rodovia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Serviço de Prevenção,

Resgate e Emergência Voluntário em Rodovia, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública o Serviço de Prevenção, Resgate e Emergência Voluntário em
Rodovia, com sede no Município de Belo Horizonte, o qual tem como
finalidade congregar e receber os voluntários residentes na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, acolher e promover eventos,
congressos e reuniões, principalmente aqueles que tenham por
objetivo o aprendizado de prevenção contra acidentes.

Com esses objetivos é que submeto aos meus nobres pares este
projeto de lei, para o qual peço aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 562/2003
Dá a denominação de Maria Josefina Sales Wardi à Escola Estadual

Jardim Canadá, localizada no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Escola Estadual Jardim Canadá, localizada no Município

de Nova Lima, passa a denominar-se Escola Estadual Maria Josefina
Sales Wardi.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 24 de março de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: A finitude da vida humana faz do nascer e do morrer

momentos exponenciais. Alguns indivíduos, após ultrapassar esse
curto estágio, deixam exemplos que permanecem após o fim da vida,
prolongando-se no tempo e no espaço.

Essa herança acentua-se ou diminui geográfica ou historicamente.
Hanna Arendt, em "Entre o Passado e o Futuro", faia sobre o
sentimento de orfandade, referindo-se à não-transmissão de
ensinamento que nos fez carentes. Sobre cidadania e sociedade fala
Milton Santos:

"O direito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma
lista de princípios gerais e abstratos se impõe como corpo de direitos
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concretos individualizados. A cidadania é uma lei da sociedade
que, sem distinção, atinge a todos, e investe cada qual com a força de
se ver respeitado contra a força, em qualquer circunstância". ('A
cidadania sem dúvida se aprende". Milton Santos. "O espaço do
cidadão". 5 a Ed., São Paulo, Nobel 2000, P.7.).

E imbuído destes fundamentos e observando a vida pública da
educadora Maria Josefina Sales Wardi que propomos este projeto de
lei, dando seu nome a próprio estadual.

Os elementos "tempo e espaço" resposta ao quando e onde -
tornam indispensável que, após o falecimento da citada educadora,
seja seu exemplo de vida trazido a público como aprendizado de
cidadania.

Ao apresentarmos este projeto, estamos ciente de que o modelo
cívico é o do respeito da mulher educadora pelo seu semelhante e de
sua luta por uma vida melhor para todos. Esse modelo pressupõe dois
componentes: a educação e a cultura.

Esse componente cívico, assegura o citado geógrafo Milton Santos,
supõe a definição prévia de uma civilização, isto é, a civilização que
se quer, o modo de vida que se deseja para todos, uma visão comum
do mundo e da sociedade, do indivíduo como ser social e das suas
regras de convivência (ob. cit. p5).

Pelas razões apresentadas, contamos com a aprovação dos nobres
pares, para aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 563/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a assumir o controle e a manutenção das
estradas que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lO Fica o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas

Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção
das seguintes estradas:

- que liga o Município de Mata Verde ao Município de Almenara;
II - que liga o Município de Divisópolis ao Município de Bandeira;
III - que liga o Município de Joaima ao Município de Monte Formoso;
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IV - que liga o Município de Monte Formoso à BR-116;
V - que liga o Município de Palmópolis ao Município de Rio do

Prado.
Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo

compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção das referidas estradas.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço tem como finalidade maior

poder dar aos transeuntes e municípes uma condição melhor de
trafegar nessas estradas. O controle e a manutenção dessas estradas
deverão ser feitos por meio do órgão do Estado com capacidade
técnica para tanto. A administração pública tem como meta e base o
bem público.

E ainda necessário informar aos nobres pares desta Casa que a
região denominada Baixo Jequitinhonha possui grande produção
agrícola e seu escoamento tem sido bastante dificultoso devido às
más condições dessas estradas, pois os municípios não têm
condições de mantê-las adequadamente. Assim, torna-se necessária
a estadualização desses trechos.

Pelas razões aduzidas, submeto este projeto à apreciação dos
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 564/2003
Declara de utilidade pública a Creche Casinha Feliz da Comunidade

Vila São José, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Casinha Feliz

da Comunidade Vila São José, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 2003.
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Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Creche Casinha Feliz da Comunidade Vila São José, com
sede em Belo Horizonte. Essa entidade tem como finalidade
estatutária a prática da filantropia e de assistência social a crianças
menores de seis anos, contribuindo, assim, para o seu
desenvolvimento biopsicopedagógico, ao oferecer alimentação,
atividades lúdicas e culturais, além da prática de esportes para todas
as famílias das crianças assistidas.

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

PROJETO DE LEI N° 565/2003
Dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de

Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei, com fundamento no art. 41 da Constituição

Estadual, estabelece a Política Estadual de Estimulo à Construção de
Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas.

Art. 20 - A política de que trata esta lei tem por objetivos:
- combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no semi-

árido mineiro;
II - promover a conservação das águas;
III - assegurar a proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos

hídricos;
IV - promover o desenvolvimento econômico e social das regiões

dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas;
V - incentivar o turismo na região abrangida pela política de que trata

esta lei;
VI - otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de

gerenciamento dos recursos hídricos;
VII - contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar

as ações e atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no
semi-árido mineiro.

Art. 30 - 0 Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos
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municípios que desenvolvam ações, projetos e programas de
construção de barragens em consonância com os objetivos previstos
por esta lei e estimulará, por meio de parcerias, convênios, acordos ou
ajustes, a implantação de empreendimentos que objetivem a
construção de barragens e o uso múltiplo e sustentável das águas nas
respectivas regiões.

Art. 40 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
de crédito e conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-
estrutura, incentivar o cooperativismo, entre outras medidas de apoio
à iniciativas pública e privada, bem como consignar dotação
orçamentária específica.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar do prazo de sua publicação.

Art 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de março de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: As secas do semi-árido mineiro, como no nordeste

brasileiro, são fenômenos climáticos constantes e de efeitos
duradouros, com os quais grande parte das populações dessas
regiões são assoladas pela escassez e pela miséria, submetidas a
condições de subdesenvolvimento, ressentindo-se de políticas
públicas eficazes para o combate dos seus efeitos maléficos.

A ação do Estado para essa porção do território mineiro, em
especial os vales do Jequitinhonha, do Mucuri e o Norte de Minas,
envolVe quase sempre a abertura de poços tubulares e a construção
de barramentos em locais específicos, o que não configura, porém,
uma disponibilização de água suficiente para aplacar as carências
com que se defrontam as populações do semi-árido. E premente,
portanto, que o poder público estabeleça ações e programas
permanentes para o desenvolvimento social e econômico das zonas
atingidas pela seca.

A Constituição mineira, com a finalidade de atender as regiões mais
pobres, determina que o Estado, por meio do seu art. 41, da seção
que trata da regionalização, articule sua ação administrativa com os
objetivos, entre outros, de:
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"II - contribuir para a redução das desigualdades regionais,

mediante execução articulada de planos, programas e projetos
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social";

III - assistir os Municípios de escassas condições de propulsão
socioeconômica, situados na região, para que integrem no processo
de desenvolvimento".

Necessita-se, portanto, de uma política especial que oriente as
ações públicas no semi-árido mineiro. E promissora a criação do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE -' recém vinculado, por lei delegada, à Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas, com o objetivo de formular e propor
diretrizes planos e ações necessárias ao desenvolvimento econômico
e social dessas regiões. No entanto, as competências que detalham a
finalidade da autarquia ainda serão estabelecidas em decreto. A
situação apresenta-se, assim, indefinida: há o esboço de um órgão
executor, ainda não efetivamente implantado, mas não se tem o
suporte de uma política regionalizada, com diretrizes permanentes,
que possam otimizar a atuação da administração pública e o
planejamento em longo prazo, e que integre as ações e programas
voltados para a região.

O projeto de lei que ora apresentamos objetiva instituir a Política
Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e de
Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas. Essa política tem por
objetivo combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no
semi-árido mineiro; promover a conservação das águas; assegurar a
proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos hídricos;
promover o desenvolvimento econômico e social das regiões Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas; incentivar o turismo na
região abrangida pela política de que trata esta lei; otimizar e integrar
as iniciativas públicas e privadas de gerenciamento dos recursos
hídricos; contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar
as ações e atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no
semi-árido.

Essas e outras disposições visam a subsidiar a atuação dos órgãos
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públicos, em articulação com os municípios, para o
desenvolvimento de ações, projetos e programas de construção de
barragens, em consonância com o previsto na lei, aos quais se dará
suporte técnico, financeiro e operacional. Prevêem-se parcerias,
convênios, acordos ou ajustes para implantação de barragens e o uso
múltiplo e sustentável das águas. Com essa iniciativa, estamos certos
de estar contribuindo para levar um progresso efetivo, planejado e
contínuo às regiões Norte e Nordeste de Minas.

- 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° 566/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Conceição das Alagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Conceição das Alagoas o imóvel constituído de um
terreno com área de 2.822m 2 (dois mil oitocentos e vinte e dois metros
quadrados), situado na Rua Jerônimo Haydé de Souza Meio, nesse
município, doado ao Estado de Minas Gerais pelo município, através
da Lei Municipal n° 786, de 2/5/80, escritura pública lavrada em 1980,
no livro 2-E, a fls. 171, registrada sob n 0 1.612, em 19/6/80, no
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das
Alagoas.

Parágrafo único - O imóvel objeto da reversão, a que se refere o art.
1°, tornou-se desnecessário pelo outorgado donatário, tendo em vista
o não-cumprimento da finalidade original que era a construção da
cadeia pública local.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Fahim Sawan
- 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° 56712003
Dispõe sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer da
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próstata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - O Estado manterá, observada sua competência no âmbito

do Sistema único de Saúde - SUS -, as condições necessárias para a
realização do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer da
próstata.

Art. 20 - Com base no disposto no art. 1°, o Estado assegurará:
- a realização de ações de diagnóstico precoce e curativas, que

incluam:
a) divulgação da informação sobre a doença, por meio de

campanhas educativas;
b) exames preventivos de rotina, laboratoriais e complementares;
c) práticas que garantam a educação continuada e a orientação de

profissionais de saúde e de multiplicadores de informação;
II - tratamentos medicamentoso e cirúrgico curativo ao paciente com

câncer;
III - acompanhamento psicológico e assistência social a todos os

pacientes e familiares.
Art. 30 - Quando o Estado não dispuser de recursos próprios, esses

exames serão realizados por hospitaie órgãos de saúde particulares,
que serão reembolsados pelas despesas.

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de:

- recursos orçamentários da Secretaria de Estado da Saúde;
II - recursos transferidos por meio de convênios firmados com

órgãos federais;
III - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas ou

privadas, nacionais e estrangeiras;
IV - outras fontes.
Art. 5 0 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de publicação.
ArL 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 7 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: O câncer da próstata tem uma grande incidência entre

homens acima de 50 anos, apontando as estatísticas que cerca de 1/3
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dos homens nessa faixa etária desenvolverão o câncer.

Com recursos terapêuticos que hoje dispomos (cirurgias,
aceleradores lineares, etc.) podemos afirmar com segurança que,
quando diagnosticado precocemente, o câncer da próstata pode ser
curado totalmente, ou seja não se pode admitir que nenhum homem
morra de câncer da próstata nos dias de hoje.

Outro grande empecilho no combate ao câncer é o preconceito
vigorante em nossa sociedade, em que os exames propedêuticos são
vistos com muito receio.

Por ser doença com localizações e aspectos clínico-patológicos
múltiplos, o câncer não possui sintomas nem sinais que permitam
facilmente sua detecção. Daí resulta, em grande parte, a dificuldade
de seu diagnóstico.

A alta mortalidade é decorrente da elevada incidência de tumores
diagnosticados numa fase já avançada, visto que, freqüentemente,
permanecem assintomáticos, até que a doença ultrapassa os limites
da próstata, fase da qual ela deixa de ser potencialmente curável.

Atualmente, existem métodos modernos de diagnóstico, como o
exame laboratorial que mede o PSA (agente próstatico específico), os
quais, quando utilizados em conjunto com métodos tradicionais, dão
ensejo a diagnóstico precoce e preciso.

A disponibilização desses exames por parte do Estado permitirá o
desenvolvimento e a prática de estratégias que levem a um controle
mais amplo da doença, que hoje é tida como um grave problema de
saúde pública, tendo em vista o seu alto índice de mortalidade.

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

PROJETO DE LEI N° 568/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Azul o

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

Monte Azul o imóvel constituído de um terreno com a área de 2.500m2
(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rua 15 de
Novembro, Bairro Alvorada, no Município de Monte Azul, registrado
sob o n° 6.427, a fls. 109 do livro n° 3-C, no Cartório de Registro de
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Imóveis de Monte Azul, descrito na certidão que compõe o Anexo 1
desta lei.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput deste artigo
destina-se a prover a integração social, por meio de atividades no
campo da assistência social à criança e ao adolescente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de março de 2003.
Gil Pereira
Justificação: Visa a proposição a doar imóvel à cidade de Monte

Azul, para que nele funcione uma unidade educacional que permita
sejam retirados das ruas menores carentes, que receberão
acompanhamento pedagógico, orientação educacional e
profissionalização, além de integração social.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

- 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° 569/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Tiradentes, com sede nesse município.
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 de Tiradentes, com sede nesse
município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Gil Pereira
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE de Tiradentes é sociedade civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, que tem como objetivo precípuo assegurar o ajustamento e
o bem-estar dos excepcionais.

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

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

PROJETO DE LEI N° 570/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Caminho para

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

Caminho para Crescer, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: A Creche Comunitária Caminho para Crescer é

entidade civil com personalidade jurídica própria e sem fins lucrativos
que não remunera os membros de sua diretoria, nem distribui lucros,
vantagens nem bonificações a seus dirigentes.

Fundada em 21/4/99, encontra-se em pleno e regular
funcionamento, há mais de dois anos, conforme atestado em anexo, e
presta relevantes serviços filantrópicos de assistência
socioeducacional.

A referida creche presta atendimento educacional, psicopedagógico,
cultural, assistencial e de lazer às crianças carentes, de 3 meses a 6
anos e 11 meses de idade, prioritariamente para os residentes no
Bairro Cachoeira e região, do Município de Betim, e, havendo vagas,
para outras comunidades, proporcionando condições para que as
mães possam trabalhar e contribuir para a renda familiar, deixando
seus filhos na creche, durante todo o dia, na qual também recebem
alimentação.

Por atender, com base nos documentos em anexo, aos requisitos
exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade por certo
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa, para ser agraciada
com o 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,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 571/2003
Disciplina as atividades a serem adotadas na prevenção e no
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combate ás inundações e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Governo do Estado fica obrigado a desenvolver política

pública com medidas a serem adotadas na prevenção e no combate
às inundações, conforme disposições desta lei.

Parágrafo único - Terão prioridade na política estadual de prevenção
e combate às inundações os municípios em que tenha sido decretado
estado de calamidade pública ou situação de emergência, em razão
de desastres ou incidentes decorrentes de elevadas precipitações
hídricas.

Art. 2° - O Governo do Estado desenvolverá campanhas de
educação sanitária e ambiental, que deverão ser veiculadas em todos
os meios de comunicação controlados pelo Estado, tendo por objetivo:

- o esclarecimento da população sobre os problemas sanitários e
epidemiológicos causados pelas inundações;

II - o esclarecimento da população sobre a participação do lixo como
uma das causas das inundações;

III - incentivo do comportamento de não jogar lixo nas ruas e de não
acumular entulho nas margens dos córregos e dos rios ou próximo a
bueiros.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento das campanhas previstas
no "caput" deste artigo, o Governo do Estado poderá ainda firmar
convênios com o setor privado, bem como estender a sua veiculação
aos meios de comunicação não estatais.

Art. 3° - Fica incluída no calendário escolar da rede de ensino
estadual a Semana de Combate às Inundações, a ser comemorada no
início das atividades escolares, a qual contará com a promoção de
cursos, seminários e debates sobre o tema.

Art. 40 - Fica criada a Comissão Estadual de Prevenção contra
Enchentes, que terá como atribuição:

- promover planejamento articulado de defesa civil, segurança
urbana, controle sanitário e epidemiológico;

II - assegurar e fiscalizar a implementação das medidas previstas
nesta lei.

Art. 50 - A Comissão Estadual de Prevenção contra Enchentes será
composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Saúde;
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II - Secretaria de Estado da Educação;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana;
IV - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável;
V - Polícia Militar;
VI - Corpo de Bombeiros;
VII - Ministério Público;
VIII - Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
IX - Associação Mineira de Municípios;
X - Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -;
IX - organizações não governamentais ligadas ao assunto.
Parágrafo único - Os membros da comissão de que trata este artigo

não serão remunerados, uma vez que o trabalho prestado é de caráter
relevante.

Art. 60 - Os institutos e as entidades do Estado realizarão serviços
de diagnóstico para a prevenção e o controle das inundações, bem
como elaborarão projetos básicos de drenagem dos córregos de
divisa para os municípios de pequeno porte e desaparelhados.

Parágrafo único - Cópias dos diagnósticos e projetos que a se refere
o "caput" deste artigo deverão ser encaminhados à Comissão
Estadual de Prevenção contra Enchentes, para conhecimento e
devidas providências.

Art. 70 - O Governo Estadual promoverá convênio com os municípios
para implementação de Frente de Trabalho de Combate e Prevenção
às Inundações, objetivando minimizar os prejuízos causados pelas
inundações, desenvolvendo as seguintes ações em caráter
emergencial:

- limpeza das ruas, "bocas-de-lobo' e vaias de escoamento;
II - desassoreamento de córregos e rios;
III - construção de muros de arrimo nas encostas e nos locais que

ofereçam risco à população;
IV - transferência dos desabrigados para os locais públicos

designados;
V - distribuição de gêneros alimentícios arrecadados, remédios e

material de primeiros socorros;
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VI - outras ações correlatas.
§ j° - A Frente de Trabalho a que se refere o "caput" deste artigo

será composta por trabalhadores que serão contratados conforme
disposições do art. 11, § l, 'a", da Lei n°10.254, de 1990.

§ 20 - A Frente de Trabalho será composta prioritariamente pelos
trabalhadores residentes nos municípios onde serão executados os
trabalhos emergenciais.

§ 30 - As ações desenvolvidas pela Frente de Trabalho de Combate
e Prevenção às Inundações serão coordenadas e supervisionadas
pela defesa civil local.

Art. 80 - O Governo do Estado, em convênio com os municípios,
incentivará a criação de Brigadas Voluntárias, não remuneradas, para
a distribuição de propagandas de orientação em situação de
emergência e educação ambiental, bem como o atendimento aos
desabrigados atingidos pelas enchentes.

§ 1° - As Brigadas Voluntárias poderão ser compostas por pessoas
físicas e jurídicas, que poderão participar com doações em dinheiro,
remédios, roupas e quaisquer outros materiais indispensáveis à
consecução dos fins previstos nesta lei.

§ 20 - Os participantes das Brigadas Voluntárias serão cadastrados e
contarão com a redução de 10% da alíquota incidente sobre os
impostos de transmissão "causa mortis" ou de 10% sobre o imposto
cobrado pela propriedade de veículos automotores, como medida de
incentivo à participação comunitária.

Art. 70 - O Governo do Estado em convênio com os municípios
procederá à oferta gratuita de recipientes coletores de entulhos que
serão colocados em pontos estratégicos e de fácil acesso à
população.

Parágrafo único - Os recipientes coletores de entulho serão
colocados, prioritariamente, nos bairros habitados por população
carente e circunvizinhos aos córregos e aos rios.

Art. 9° - Fica o Governo do Estado autorizado a celebrar convênios
com entidades internacionais para concretizar o cumprimento desta
lei.

Art. 10 - As despesas decorrentes pela execução desta Lei correrão
por conta de dotações próprias consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.
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Art. 11 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias

contados a partir da data da sua publicação.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na dada de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Jô Moraes
Justificação: Invariavelmente, ano após ano, em época de chuvas,

as inundações causam grandes desastres, gerando em vários
municípios mineiros um estado de calamidade pública muitas vezes
irreversível.

Se é previsível que fenômenos naturais, como as tempestades,
certamente ocorrerão, torna-se, então, nosso dever, enquanto
representantes do povo mineiro, criar políticas públicas que
minimizem suas desastrosas conseqüências, que também são
sabidas.

A relação do homem com o meio ambiente deve ser orientada e
organizada de tal forma que torne sua coexistência responsável e
harmônica. Mas, para tanto, é fundamental que haja uma
conscientização séria, informando que, por exemplo, as inundações
tomam tamanha proporção devido à poluição provocada por nós
mesmos, ao jogarmos lixo pelas ruas e entupirmos bueiros e esgotos,
o que dificulta o escoamento das águas. Com medidas como esta, e
tantas outras, proposta no projeto, estaremos tornando o cidadão não
apenas beneficiário das ações governamentais, mas também
responsável pela manutenção delas. Criaremos assim não apenas um
programa, mas estaremos introduzindo na sociedade um novo
comportamento, o de co-responsabilidae e cooperação.

A proposição ainda propõe que seja formada uma comissão
estadual de combate e prevenção às enchentes, composta por
representantes de diversos setores, a qual seja capaz de conduzir e
fiscalizar as ações de forma responsável, priorizando os municípios
declarados em estado de emergência e facilitando a interlocução entre
a administração pública estadual e a municipal.

E lamentável que as chuvas, já tão conhecidas, continuem trazendo
tantos prejuízos às nossas cidades e a seus cidadãos. Mas, mais
inaceitável ainda, é que vidas sejam ceifadas por falta de prevenção,
de ações simples e não onerosas.
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Diante do exposto, solicito aos colegas apoio á matéria e

apresentação de emendas para melhor aproveitamento desta
proposição.

- 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° 572/2003
Declara de Utilidade Pública Estadual o Centro Adolescente Ativo,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Adolescente

Ativo, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa do Centro

Adolescente Ativo, situado no Município de Conselheiro Lafaiete,
como entidade de utilidade pública estadual possibilitará que a citada
instituição possa dar continuidade ao importante trabalho que já
desenvolve com os adolescentes desse município, instruindo-os e
proporcionando-lhes a experiência do primeiro emprego junto a
órgãos públicos e empresas privadas da cidade, desde julho de 1996.

O Centro Adolescente Ativo é uma entidade sem fins lucrativos e
sem fins político-partidários, que tem por objetivo criar, coordenar e
manter programas em parceria com entidades ou órgãos
governamentais e não governamentais. Visa, ainda, a oferecer aos
adolescentes preferencialmente carentes do Município de Conselheiro
Lafaiete inscritos no Centro, condições especiais para o
desenvolvimento de atividades ocupacionais rentáveis ou não, sem
prejuízo de suas atividades escolares, bem como a lhes proporcionar
uma formação integral de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, além de prestar serviços gratuitos, permanentes e sem
qualquer descriminação de clientela, de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres colegas para a
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aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°573/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação de mensagens de

prevenção ás DST/AIDS em eventos de massa e anúncios e
programas que sugerem a prática de sexo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Torna-se obrigatória a divulgação de mensagem educativa

ou preventiva sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome
da lmunodeficiência Adquirida - DST/AIDS - em festas, festivais,
competições, "shows", bem como a inserção de frase advertindo sobre
formas de contágio nos anúncios e programas que sugerem a prática
de sexo.

Parágrafo único - Nos anúncios veiculados pelos meios de
comunicação e nos programas denominados telessexo, disque-sexo,
telecarinho, teleamizade e similares, constará expressamente a frase
"Faça sexo seguro, use camisinha".

Art. 2° - Para efeitos desta lei, será considerada mensagem
educativa ou preventiva aquela cujo conteúdo concorra para o
conhecimento das DST/AIDS, destinada a evitar a contaminação,
observadas as recomendações técnicas e aspectos éticos pertinentes.

Art. 3° - O conteúdo das mensagens educativas ou preventivas de
que trata esta lei será definido em conjunto pelas Secretarias de
Estado da Educação e da Saúde.

Art. 40 - A veicuiação da mensagem nos eventos de massa será feita
simultaneamente com a divulgação do evento e no local de sua
realização.

Art. 50 - Os custos das mensagens educativas ou preventivas
previstas nesta lei serão suportados pelo promotor do evento.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Leonardo Moreira
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e

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

PROJETO DE LEI N° 574/2003
Estabelece condição obrigatória para o repasse de recursos aos

municípios para programa de urbanização.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os repasses do Estado para os municípios de recursos que

tenham por finalidade a aplicação em programa de urbanização ficam
condicionados a previsão, nos projetos correspondentes, de perfeita
acessibilidade de pessoas com deficiência aos logradouros
urbanizados e da possibilidade de utilização dos equipamentos
eventualmente previstos.

Art. 2 0 - As obras e adaptações necessárias para o atendimento à
condição instituída por esta lei observarão as normas técnicas
especificas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Art. 3° - O cumprimento desta lei, em todas suas fases, deverá
contar com a participação do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Nosso País possui cerca de 15% da população

portadores de algum tipo de deficiência, e essa proporção é
semelhante em nosso Estado. Espelhando lamentável realidade
nacional, as cidades mineiras ainda não atentaram para a importância
da adequação de suas estruturas urbanas a esse grande contigente
de pessoas incapacitadas de desenvolver com mais qualidade sua
vida social e profissional, pois encontram dificuldades impostas por
logradouros planejados sem levar em conta suas deficiências.
Acreditamos que, sem o respeito às minorias, seja impossível
construir uma sociedade mais avançada, e nos parece que este
projeto contribui para a superação de parte dos problemas vividos por
esse marginalizado segmento da população.

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

PROJETO DE LEI N°575/2003
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Matias

Barbosa, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário de

Matias Barbosa, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Centro Comunitário de Matias Barbosa é uma

entidade dotada de personalidade jurídica e tem por finalidade, nos
termos do art. 20 de seu estatuto, "a prática cristã pela assistência
social e promoção humana".

Para atingir esse objetivo, o Centro mantém estabelecimentos
destinados a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos; presta
serviços de atendimento médico, odontológico, além de apoio moral e
espiritual a pessoas e famílias necessitadas, sem distinção de raça ou
de credo político ou religioso.

Vale salientar que, nos termos dos arts. 18 e 20 do seu regimento,
por se tratar de entidade de caráter filantrópico, nenhum de seus
membros é remunerado ou percebe vantagem ou benefícios de
qualquer forma ou a qualquer título; ademais, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
congênere, a saber, o Conselho Central Cristo Redentor da Sociedade
de São Vicente de Paulo.

Uma vez que a entidade atende aos requisitos legais para que
possa receber o pretendido título declaratório de utilidade pública,
contamos com a anuência dos nobres colegas para ser aprovado o
projeto de lei que propõe tal iniciativa.

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

PROJETO DE LEI N o 576/2003
Declara de utilidade pública o Capítulo Brasil do Fórum de Mulheres

do Mercosul, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Capítulo Brasil do

Fórum de Mulheres do Mercosul, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O Capítulo Brasil do Fórum de Mulheres do Mercosul é

uma entidade que tem como base o trabalho voluntário e como
finalidade essencial coordenar e desenvolver atividades visando a
promover o ingresso de mulheres no Foro Consultivo Econômico e
Social do MERCOSUL; fazer com que elas participem ativamente em
todos os grupos de trabalho do MERCOSUL; promover igualdade no
trabalho, eliminando toda discriminação e estimulando ações
positivas; contribuir para o desenvolvimento cultural, social e
econômico das pessoas do sexo feminino e cooperar para sua
formação integral. Além desses objetivos, estimula políticas
direcionadas ao meio ambiente, fomentando o desenvolvimento
sustentado; estabelece mecanismos de intercâmbio e de informação
sobre as diferentes atividades e serviços dos Capítulos.

Estando essa entidade apta a ser declarada de utilidade pública,
pois atende aos requisitos legais, esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título que pretendemos outorgar-lhe.

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

PROJETO DE LEI N° 577/2003
Declara de utlidade pública o Sindicato Rural de Uberlândia, com

sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de

Uberlândia, com sede nesse município
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2003.
Luiz Humberto Carneiro
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Justificação: O Sindicato Rural de Uberlândia é uma sociedade

civil, democrática e autônoma, constituída para fins de proteção e
representação legal da categoria dos agropecuaristas, ao mesmo
tempo em que coordena pesquisas referentes a suas atividades, na
busca incessante do aprimoramento desse essencial setor produtivo.
Procura, ainda, colaborar com o Estado, como órgão consultivo, no
estudo e na solução de problemas que se relacionem com o setor
primário da economia e, além disso, busca integrar-se nos trabalhos
desenvolvidos pela Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais - FAEMG -, a ela filiando-se, tendo em vista o fortalecimento
dos sindicalizados. Além de salientar a relevância de seus trabalhos,
cumpre-nos esclarecer que a entidade atende aos requisitos
estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser
honrada com o pretendido título declaratório de utilidade pública.

Diante do exposto, estamos confiantes de que os colegas
parlamentares haverão de prestar apoio à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 578/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de garantia real,

por parte de empreendimentos econômicos, nas hipóteses de risco
iminente ao meio ambiente e à população e dá outras providencias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescentem-se os seguintes § 30 , 40, 50, 60 , 7° e 8° ao art.

80 da Lei n°7.772, de 8 de setembro de 1980:
"Art. 80 - ....................................................
§ 3° - Os órgãos ambientais farão vistorias regulares em intervalos

não superiores a um ano, emitindo laudo técnico sobre a implantação
e o desenvolvimento das ações ambientais a cargo do empreendedor,
bem como sobre a segurança das instalações do respectivo
empreendimento.

§ 4° - Qualquer cidadão, organização não governamental ou
município podem, a qualquer tempo, requerer do poder público, de
forma fundamentada, a realização da vistoria a que se refere o
parágrafo anterior.
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§ 5° - O licenciamento de empreendimentos considerados

potencialmente nocivos ao meio ambiente e à população dependerá
da comprovação, por parte do empreendedor, de sua idoneidade
econômico-financeira para arcar com os custos decorrentes da
obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como
aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais
causados à população e ao patrimônio público, facultada sua
substituição por instrumentos de garantia, tais como garantia real,
carta de fiança bancária ou seguro de responsabilidade civil.

§ 60 - Sem prejuízo do disposto no § 2 0 do art. 16, poderá o poder
público, de ofício ou mediante requerimento, nas hipóteses de risco
iminente à vida ou à saúde da população, à integridade do meio
ambiente ou à de recursos econômicos, exigir do empreendedor,
independente da idoneidade econômico-financeira deste, qualquer
dos instrumentos de garantia de que trata o parágrafo anterior,
cabendo ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental definir o
valor da garantia e o prazo para seu oferecimento.

§ 70 - Na hipótese de indeferimento do requerimento a que se refere
o parágrafo anterior, ou decorridos quinze dias de sua formulação,
sem que ele tenha sido objeto de análise, poderá o Ministério Público,
se entender presente o risco iminente a que se refere o parágrafo
anterior, requerer judicialmente a apresentação de qualquer das
garantias a que se refere o § W.

§ 80 - Cessado o risco de que trata o parágrafo anterior, poderá o
empreendedor, a critério do poder público, reaver os valores que
tenham sido oferecidos em garantia, na forma deste artigo.".

Art. 20 - O § 20 do art. 16 da Lei n°7.772, de 8 de setembro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16- ...................................................
§ 20 - Em caso de iminente risco à vida ou à saúde da população, à

integridade do meio ambiente ou à de recursos econômicos ou do
não-oferecimento das garantias a que se referem os § 4 0 e 5 0 do art.
8° desta lei, a pena de suspensão de atividades poderá ser aplicada
por Secretário de Estado do Meio Ambiente, "ad referendum" do
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM".

Art. 3 ° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: Cresce diariamente a preocupação de toda a sociedade

com a preservação e a conservação do meio ambiente. Esse
comportamento é uma reação às centenas de anos de agressões e de
degradação dos nossos recursos naturais, sobretudo após a
Revolução Industrial.

Hoje, predomina a idéia de que o poder econômico deve atuar da
forma mais livre possível, desde que atento a medidas que visem à
menor interferência e descaracterização possível dos nossos recursos
naturais, desde que garantidas a recuperação e a mitigação dos
impactos que eventualmente ocorram.

No entanto, nada valerá nossa disposição de conciliar exploração
econômica com preservação do meio ambiente, se não definirmos
ações efetivas nesse sentido.

Apresento o presente projeto de lei, por meio do qual espero ver
aprimorada nossa legislação ambiental, especificamente no que diz
respeito a empreendimentos que sejam considerados potencialmente
nocivos ao meio ambiente e à população.

Nos últimos dois anos, a população mineira assistiu estarrecida à
ocorrência de dois incidentes, que poderiam ter sido evitados, mas
acabaram por resultar em prejuízos econômicos e ambientais, na
perda de vidas e na imposição de uma série de transtornos ao povo
mineiro.

Retiro-me especificamente ao rompimento de uma barragem de
rejeitos minerais na localidade denominada Macacos, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e ao rompimento de uma barragem
de rejeitos do processo industrial da produção de celulose, ocorrido
em Cataguases, o qual acabou por contaminar importantes rios dos
Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A proposta em apreço, além de permitir que qualquer cidadão ou
entidade não governamental requeiram do poder público a realização
de vistorias em empreendimentos suspeitos de expor a população e o
meio ambiente ao risco, permite que os órgãos estaduais de proteção
do meio ambiente exijam dos empreendedores, garantias reais
suficientes ao custeio das despesas necessárias à recuperação de
áreas degradadas e à indenização por eventuais danos a particulares
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e a bens públicos.

A proposta está em consonância com os dispositivos constitucionais
federais e estaduais, pois a partir da promulgação da Constituição
Federal em 5/10/88, as competências do Estado federado foram
significativamente ampliadas. Matérias que anteriormente eram
atribuídas com exclusividade à União passaram para a esfera da
competência legislativa dos Estados e dos municípios. Assim ocorreu
com a legislação de proteção do meio ambiente, da fauna, da pesca,
de florestas, de defesa do solo, de controle da poluição e dos recursos
naturais e de responsabilidade por dano ao meio ambiente, nos
termos do art. 24, VII e VIII, da Carta Magna. Segundo esse
dispositivo constitucional, a União, os Estados e o Distrito Federal
podem legislar concorrentemente sobre tais matérias, cabendo à
União estabelecer as normas gerais e aos Estados e ao Distrito
Federal suplementá-las, para atender às suas peculiaridades,
podendo os Estados exercer a competência legislativa plena, na
hipótese de inexistência de lei federal sobre normas gerais.

Da mesma forma, não há que se falar em vício de inciativa, já que o
tema em questão não se encontra relacionado entre os da
competência privativa do Poder Executivo, enumerados de forma
exaustiva no art. 66, III da Constituição do Estado.

- 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 o 579/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Pedro Henrique

Costa Brasil de Sousa, com sede no Município de Santo Antônio do
Monte.

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

Pedro Henrique Costa Brasil de Sousa, com sede no Município de
Santo Antônio do Monte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de março de 2003.
Maria Olivia
Justificação: A Fundação Hospitalar Pedro Henrique Costa Brasil de
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Sousa é uma entidade sem fins lucrativos, criada em 11/12/97, que
presta serviços de assistência à saúde.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
Utilidade pública, razão pela qual conto com a anuência de meus
nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 580/2003
Institui reserva de vagas em cursos de nível superior ministrados

pelas instituições públicas de ensino do Estado em favor de
candidatos portadores de deficiência e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instituições públicas de ensino superior pertencentes ao

Sistema Estadual de Ensino destinarão, no mínimo, 5% (cinco por
cento) das vagas dos cursos por ela oferecidos aos candidatos
portadores de deficiência.

§ 1° - Para os fins desta lei, consideram-se as definições de
deficiência estabelecidas na Lei n° 13.465, de 12 de janeiro de 2000.

§ 20 - O disposto nesta lei não se aplica ao curso superior de
Administração, habilitação em Administração Pública, mantido pela
Escola de Governo, vinculada à Fundação João Pinheiro, o qual
segue o previsto na Lei n° 11.867, de 28 de julho de 1995.

Art. 2 0 - A seleção do candidato portador de deficiência ocorrerá em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
ao conteúdo das provas e à pontuação mínima exigida para a
aprovação no concurso, observadas as disposições da Lei n° 14.367,
de 19 de julho de 2002.

Parágrafo único - A instituição de ensino avaliará, previamente à
realização do processo seletivo, a compatibilidade do curso pretendido
com as especificidades da deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 3° - O edital do concurso especificará o número de vagas
destinadas aos candidatos portadores de deficiência em cada curso,
considerando-se o percentual definido no "caput" do art. 1°.

Parágrafo único - Sempre que a aplicação do referido percentual
resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
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fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

Art. 40 - Sendo o número de candidatos portadores de deficiência
inferior ao número de vagas oferecidas pela reserva especial, as
vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelos demais
candidatos, obedecida a ordem de classificação.

Art. 5° - Além de cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor, a instituição de ensino que
receber aluno portador de deficiência deverá desenvolver ações
voltadas à flexibiiização e à especialização dos serviços didático-
pedagógicos e administrativos, promovendo para tal a capacitação de
recursos humanos e as adaptações necessárias em sua infra-
estrutura, de modo a possibilitar a plena integração do aluno portador
de deficiência à vida acadêmica.

Art. 60 - As autoridades titulares das instituições de ensino superior
públicas estaduais são diretamente responsáveis pela observância
das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Marília Campos
Justificação: O Brasil é um dos países que possuem uma das

maiores populações de pessoas portadoras de deficiência, ao mesmo
tempo em que apresenta o menor índice de participação dessas
pessoas no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE e do
Ministério do Trabalho, oito milhões de deficientes pertenciam, no ano
de 2000, à faixa etária considerada produtiva e possuíam condições
de desempenhar algum tipo de atividade profissional; porém, apenas
180 mil estavam no mercado de trabalho. A dimensão do problema
tem vindo à baila recentemente, com a intensificação da fiscalização
do Ministério da Justiça sobre as empresas privadas, que, juntamente
com os órgãos públicos federais e estaduais, por força de lei, devem
reservar um percentual de vagas aos portadores de deficiência. As
empresas alegam que o maior obstáculo à contratação de deficientes
é a falta de qualificação desse potencial trabalhador, que - somadas
as dificuldades inerentes à sua condição e a ausência de políticas
mais definidas que garantam sua inclusão nos vários níveis de ensino
- se vê dotado de poucas oportunidades de se qualificar,
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especialmente no que tange às ocupações mais complexas, o que
reduz consideravelmente suas chances de ascensão social.

Segundo dados do último censo escolar promovido pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais - INEP -, o número de
portadores de deficiência atendidos na educação básica é de 6,8% do
total de deficientes com idade até 24 anos. O número de deficientes
que ingressam no nível superior de ensino sequer é compilado nas
pesquisas. No entanto, sabemos que um grande contingente de
portadores de deficiência estaria apto a desenvolver uma formação
superior e ingressar no mercado de trabalho em ocupações
qualificadas, com o mesmo rendimento de pessoas consideradas
normais, se houvesse maior empenho do Estado e da sociedade em
promover verdadeiramente o acesso desse segmento à universidade
e ao mercado.

A reserva de vagas no ensino superior público estadual seria uma
forma de proporcionar melhores oportunidades aos deficientes de
obterem uma formação educacional e profissional mais aprimorada e,
conseqüentemente, de se integrarem de fato na sociedade de maneira
igualitária, haja vista que as dificuldades de inclusão enfrentadas por
eles se iniciam desde o primeiro nível de escolarização. A despeito do
visível esforço na formulação de um novo desenho das políticas
educacionais em favor da inclusão do deficiente em turmas regulares
de ensino, dados muito recentes revelam que a pretendida inclusão
não chega a 13% do total de alunos deficientes matriculados na
educação básica.

Dessa forma, o projeto de lei que submetemos à análise deste
parlamento lança mão de um mecanismo de ação afirmativa que, se
por um lado tem suscitado opiniões e decisões em direções diversas
no meio jurídico, por outro, tem suas bases já muito bem assentadas
no direito brasileiro, principalmente quando se considera a clientela a
ser beneficiada pela reserva de vagas objeto da proposição. A
Constituição Federal de 1988 já acolhe modalidades de ação
afirmativa em favor da pessoa deficiente, ao prever expressamente a
reserva de vagas na administração pública, materializada nas Leis nos
7.835, de 1989 e 8.112, de 1990. No âmbito do Estado de Minas
Gerais, a Lei n° 11.867, de 1995, veio garantir a reserva de 10% dos
cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência.
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A cota nas empresas privadas está prevista em lei federal desde
1991 (Lei n° 8.213). Ao longo dos anos, a justiça brasileira tem se
posicionado claramente em favor do pleno cumprimento dessas
normas, sem que tenha sido suscitado confronto do conteúdo dessa
legislação com o princípio da igualdade expresso na Constituição da
República.

De fato, cuida-se, nos dias atuais, de consolidar a noção de
igualdade material ou substancial, que, longe de se apegar ao
formalismo e à abstração da concepção igualitária do pensamento
liberal que remonta ao século XVIII, recomenda, inversamente, uma
noção dinâmica e militante de igualdade, na qual necessariamente
são pesadas e avaliadas as desigualdades concretas existentes na
sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam tratadas de
maneira dessemelhante. A igualdade material propugna redobrada
atenção, por parte dos aplicadores da norma jurídica, à variedade das
situações individuais, de modo a impedir que o dogma liberal da
igualdade formal impeça ou dificulte a proteção e a defesa dos
interesses das pessoas socialmente fragilizadas e desfavorecidas.

Portanto, promover uma ação afirmativa - ainda que naturalmente
demande tempo para se fazer uma avaliação mais segura de sua
eficácia como medida de transformação social - é acreditar que as
políticas públicas podem e devem se voltar à concretização do
princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos
efeitos da discriminação contra os grupos sociais minoritários.

Por fim, resta argumentar que a exigência legal da reserva de vagas
para portadores de deficiência é uma medida que pode contribuir
decisivamente para propiciar o cumprimento efetivo da legislação
garantidora da acessibilidade do deficiente, facilitando o atendimento
às suas necessidades especiais no ambiente universitário. Em
Portugal, por exemplo, onde já é adotada a reserva de vagas para
deficientes em algumas universidades, há pelo menos três anos, as
instituições implementaram estruturas e programas de apoio
específicos para os alunos portadores de deficiência, demandados em
virtude do incremento do número de alunos pertencentes a esse
grupo. No Brasil, há recomendações do Ministério da Educação
dirigidas às universidades de como recepcionar o aluno deficiente, de
forma a garantir sua permanência e integração, o que já tem sido feito
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em algumas universidades, como, por exemplo, na Universidade
de Brasília. Resta ousar um pouco mais e tentar alavancar
concretamente o acesso do portador de deficiência ao ensino
superior. Algumas iniciativas também já começam a despontar com
esse fim: a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul já garante, no
seu estatuto, a reserva de vagas para alunos portadores de
deficiência. No Rio de Janeiro, já está em vigor a Lei n° 4.061, de
2/1/2003, instituindo cotas para deficientes nas universidades
estaduais.

A nosso ver, a iniciativa do projeto de lei que ora apresentamos
conclama o Estado a deixar de lado a passividade, a renunciar à sua
suposta neutralidade e a adotar um comportamento ativo, positivo e
quase militante, na busca da concretização da igualdade de fato, pelo
que pedimos apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 581/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários em

Nefrologia - ASSFEN -' com sede no Município de Divinápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Funcionários em Nefrologia - ASSEEN -, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Mauro Lobo
Justificação: Criada em agosto de 1997, no Município de Divinópolis,

onde está sediada, a Associação dos Funcionários em Nefrologia -
ASSFEN - é uma instituição de direito civil dotada de personalidade
jurídica e sem fins lucrativos.

Com efeito, essa entidade tem por objetivo, de acordo com o art. 4°
de seu estatuto, prestar assistência social aos funcionários e
pacientes em geral, além de apoio moral e auxílio à educação;
promover atividades lúdicas e culturais dirigidas à família e proteger
crianças e idosos.

rÀ



584
Esse trabalho assistencial é dedicado a todos os necessitados,

sem distinção de cor, sexo, nacionalidade, raça ou classe social,
credo religioso ou político.

Vale ressaltar que ela atende aos preceitos enunciados na
legislação mineira para solicitação do título declaratório de utilidade
pública, a saber: encontra-se em funcionamento há mais de dois anos
no Estado, servindo desinteressadamente à coletividade, e os
membros de sua diretoria, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de suas funções.

Dessa forma, estamos confiantes de que os nobres colegas
parlamentares se dignarão a prestar o indispensável apoio para que
este projeto de lei seja acatado.

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

PROJETO DE LEI N°582/2003
Determina procedimentos de identificação de recém-nascidos e

respectivas mães, nos hospitais que realizem parto no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Todos os recém-nascidos e suas mães deverão utilizar, no

período em que estiverem nas maternidades e nos hospitais, uma
pulseira com o mesmo número ou código de barras idênticos.

Parágrafo único - Os recém-nascidos terão ainda identificação com
o mesmo número ou código preso por um grampo, denominado de
"clamp", no cordão umbilical.

Art. 20 - No ato do parto, os hospitais e maternidades se
responsabilizarão pela coleta, pela armazenagem e pela conservação
de amostras de sangue da mãe ou do recém-nascido, pelo período de
20 anos, que servirão para realizar exames de mapeamento de DNA,
exclusivamente nos casos em que haja suspeita de troca de recém-
nascidos.

Parágrafo único - As amostras de sangue referidas no "caput" deste
artigo deverão ser armazenadas em bancos de DNA, que serão de
responsabilidade da maternidade ou do hospital em que tiver sido
realizado o parto.

Art. 30 - Nos atendimentos vinculados ao SUS, as eventuais
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despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 40 - Fica estabelecido o prazo de noventa dias contados do
prazo de publicação desta lei para que as maternidades adotem as
medidas previstas.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
Miguel Martini - Fahim Sawan.
Justificação: O número de trocas e subtrações de recém-nascidos

em hospitais públicos e privados, maternidades e casas de saúde que
realizam partos vem crescendo vertiginosamente. Estima-se que, a
cada 6 mil partos, temos a ocorrência de uma troca, o que causa
insegurança às futuras mães.

As trocas ocorrem principalmente quando os recém-nascidos são
levados da sala de parto para a sala de assepsia, onde serão limpos e
posteriormente identificados, juntamente com outros bebês. Em meio
a tantos recém-nascidos, torna-se impossível aos funcionários
identificá-los com absoluta precisão. Visando à precisão e ao fim do
perigo de troca é que propomos que a criança seja identificada na
própria sala de parto, na presença de toda a equipe que realizou o
parto, por meio do "clamp" que será preso ao cordão umbilical e que
somente se soltará quando o umbigo do recém-nascido cair, ou seja
em quatro ou cinco dias, quando provavelmente ele e a mãe já
estarão em casa.

Cumpre dizer que o sistema atual de identificação usa pulseiras em
mães e recém-nascidos, porém muitas vezes as identificações são
inscritas em tiras de papel e inseridas no interior das pulseiras. Temos
de ressaltar que esse papel pode soltar-se e, nesse caso, teremos
bebê com pulseiras, mas não saberemos a identidade da mãe, por
isso a nossa proposta muda também essas pulseiras, que devem
estar seqüencialmente numeradas, contendo o mesmo número para
mãe e para os recém-nascidos.

For fim, recomendamos a insatalação dos bancos de DNA para
corrigir casos em que não possamos realmente evitar a troca ou até
mesmo a subtração de recém-nascidos, já que por determinação
judicial poderão ser realizados exames no material genético de todos
os bebês que nascerem no mesmo dia, possibilitando assim a

rs



586
identificação real do recém-nascido e de sua mãe. Tal identificação
se torna de suma importância quando há a ocorrência de doenças
congênitas que necessitem da identificação dos pais. Lembramos
ainda que o armazenamento de DNA nos dias de hoje é um processo
bastante simples, pois basta que seja realizada coleta de gotas de
sangue num pequeno papel-filtro, que posteriormente será catalogado
e armazenado em lugar de baixa temperatura e umidade.

Pelas razões expostas, solicitamos aos nossos pares o apoio à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 583/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

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

ltaúna imóvel de propriedade do Estado, constituído da Praça de
Esportes JK e das benfeitorias nela existentes, com área de 13:000m2
(treze mil metros quadrados), situado na Avenida Maestro Hermínio
Corradi, s/n°, registrado sob o n° 30.557, no livro 3-AB, a fls. 233, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltaúna.

Parágrafo único - A alienação do imóvel de que trata o "caput" deste
artigo condiciona-se a sua utilização como centro de prática de
esportes e lazer.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2003.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela visa a doar imóvel com

13.000m 2 e suas benfeitorias ao Município de ltaúna. A doação do
imóvel, onde está instalada a Praça de Esportes JK, permitirá o
prosseguimento de sua manutenção e possibilitará intervenções por
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parte da municipalidade, sem que haja embaraços jurídicos, pois,
atualmente, o Estado não tem condições para fazê-lo. Além disso,
inúmeros projetos elaborados para a área esportiva estão aguardando
essa doação para terem início. Em face do exposto, apresento aos
nobres pares o projeto para apreciação.

- 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°584/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cláudio imóvel

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

Cláudio imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com
área total de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados), sendo 173,88m2
(cento e setenta e três vírgula oitenta e oito metros quadrados) de
área construída, no local denominado São Bento, situado na zona
rural desse município, registrado no livro 3-D a fls. 38, registro n°
3.640, de 20 de setembro de 1949, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cláudio.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Cooperativa dos Produtores Rurais
de Cláudio.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei será revertido ao patrimônio
do Estado, se findo o prazo de dois anos contados da lavratura da
escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a determinação
prevista no parágrafo único do art. 1° desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela visa ao reaproveitamento de

um imóvel que se encontra desocupado e em péssimo estado de
conservação, pelo desuso, até mesmo porque o Estado não tem feito
essa conservação. O imóvel citado, localizado onde funcionou a
Escola Estadual do Povoado de São Bento, Município de Cláudio, foi
doado ao Estado pelo Sr. Teotônio Pio da Fonseca e sua mulher, Sra.
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Cândida Ferreira Pontes, com registro no cartório do Município de
Cláudio, sob o n° 3.640, em 20/9/49, livro 3-D, a fis. 38.

A Prefeitura Municipal tem a intenção de ceder o imóvel ou celebrar
convênio para que ali se instale a Cooperativa dos Produtores Rurais
de Cláudio, o que é uma grande aspiração de toda a comunidade,
uma vez que a regularização e o reaproveitamento do imóvel é de vital
importância para o desenvolvimento do agronegócio no município,
sendo estas as razões que me levaram a apresentar este 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. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 585/2003
Autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em

uniforme, mochila, pasta e material escolar doado a aluno de escola
pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as empresas públicas ou privadas autorizadas, na

forma desta lei, a gravar logomarca em uniforme, mochila, pasta e
material escolar doado a aluno de escola pública estadual.

Art. 2 0 - Compete ao colegiado escolar deliberar sobre a aceitação
ou não da proposta de doação a que se refere o art. 1°.

§ 1° - Para credenciar-se junto ao colegiado escolar, a empresa
apresentará:

- dados cadastrais;
- desenho da logomarca;

III - proposta de doação, com a relação nominal e numérica dos
produtos a serem doados;

IV - cronograma de entrega dos produtos doados.
§ 20 - Aceita a proposta de doação, o colegiado escolar cientificará

formalmente a empresa proponente, a direção da escola e a
respectiva Superintendência Regional de Ensino quanto à decisão
tomada.

§ 30 - Na hipótese de haver diversas empresas credenciadas, a
decisão do colegiado escolar será fundamentada, demonstrando
critérios objetivos de escolha.

§ 40 - O número de uniformes, mochilas, pastas e materiais
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escolares doados pela empresa atenderá a, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) do total de alunos matriculados na respectiva
escola.

Art. 3° - Fica vedado o credenciamento de empresas que:
- sejam ligadas direta ou indiretamente à propaganda de:

a) fumo;
b) bebidas alcoólicas;
c) jogos de azar;
d) atividades político-partidárias;
II - veiculem propaganda que atentem contra a moral e os bons

costumes ou, por qualquer motivo, possam denegrir a imagem do
estudante. -

Art. 40 - E facultativo o uso dos uniformes, mochilas, pastas e
materiais escolares doados com a logomarca de empresa.

Art. 50 - A logomarca da empresa doadora, a ser colocada na manga
da blusa do uniforme escolar, ocupará espaço igual ou menor do que
o reservado ao logotipo da escola.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Paulo Cesar
Justificação: As múltiplas carências da população exigem que o

poder público, além de garantir vagas nas escolas a todas as crianças
e adolescentes e destinar recursos para a manutenção do ensino e
pagamento dos professores, adote medidas que assegurem a
permanência dos estudantes na escola e seu satisfatório
desempenho. Problemas adicionais como transporte, saúde, aquisição
de uniforme e de material escolar têm de ser enfrentados. Não
obstante a aplicação em educação do mínimo constitucional de 25%
das receitas e de impostos, incluídas as transferências, é mister
observar que, na prática, o poder público não tem tido como suprir
todas essas diversas necessidades como seria desejável.

Em face de tal realidade, urge que se busquem alternativas.
Nenhuma delas parece mais adequada do que a parceria com
empresas, em especial com aquelas que, por possuírem uma visão
mais humana do mundo dos negócios, assumem sua
responsabilidade social. A postura mais moderna de administração
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direciona as empresas a que se transformem em empresas-
cidadãs, ou seja, a que assumam compromisso social, até como fator
de sustentação das marcas no mercado.

Assim, consideramos que a parceria empresa-escola é iniciativa
salutar para que se supram as necessidades básicas de nossos
estudantes, em especial dos mais carentes, que terão outro estímulo
aos estudos por contarem com uniforme, mochila e material escolar
completo.

Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 586/2003
Autoriza o Poder Executivo a conceder insenção de ICMS, na

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

ICMS na saída, em operação interna, de automóvel novo de
passageiro, de produção nacional, com motor até 127 HP de potência
bruta (SAE), promovida pelo estabelecimento fabricante ou
concessionário, com destino a representante comercial, desde que,
cumulativa e comprovadamente, o adquirente:

- exerça, na data da aquisição, a atividade de representante
comercial, nos termos da Lei Federal n° 4.886, de 9 de dezembro de
1965, alterada pela Lei Federal n°8.420, de 8 de maio de 1992;

II - utilize o veículo na atividade de representante comercial;
III - não tenha adquirido, nos últimos três anos, veículo com isenção

de ICMS.
Art. 2 0 - O benefício previsto nesta lei:

- será transferido ao beneficiário mediante redução no preço do
automóvel, no montante correspondente ao imposto dispensado;

II - não se aplica a quaisquer acessórios que não sejam
equipamentos originais do veículo adquirido;

III - somente poderá ser utilizado uma vez, ressalvados os casos
excepcionais em que ocorra a destruição completa ou o
desaparecimento do veículo.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Paulo Cesar
Justificação: E inquestionável que a categoria dos representantes

comerciais, significativa parcela do nosso mercado de trabalho,
enfrenta grande desafios no exercício de sua profissão, que exige o
percurso de grandes distâncias em estradas perigosas e mal
conservadas pelo poder público. O resultado disso é o elevado custo
de manutenção e o acelerado desgaste dos veículos utilizados por
esses profissionais.

A medida contida no projeto em exame pretende incentivar a
renovação dos veículos utilizados como instrumento de trabalho pela
referida categoria, a exemplo do que ocorre com os taxistas. Com
isso, reduzem-se não só os custos da atividade, mas também os
riscos a que esses profissionais estão sujeitos, e possibilita-se um
incremento de suas atividades. O setor do comércio, essencial para a
economia do Estado, será francamente favorecido.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

- 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° 587/2003
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas

operações internas com fogos de artifício.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do § 28 com a seguinte redação:
"Art. 12- .........................................................................
§ 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária do
ICMS para até 12% (doze por cento) nas operações internas com
fogos de artifício realizadas por estabelecimentos industriais, sendo
que a perda de receita correspondente a essa redução será
compensada com a majoração da alíquota incidente nas operações
internas com armas e munições, até o limite necessário à
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recomposição da perda de receita tributária.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício imediatamente
subseqüente.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Paulo Cesar
Justificação: O projeto de lei ora proposto ampara-se no art. 155,

inciso VI, da Constituição Federal, que permite, independentemente
de deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ
-, igualar a aliquota interna do ICMS até o limite da alíquota
interestadual, que, no Estado, é de 12%, nos termos da Resolução n°
22, de 1989, editada pelo Senado Federal. Com base nisso, o projeto
em tela autoriza o Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS
incidente nas operações internas com fogos de artifício realizadas por
estabelecimentos industriais, na forma, no prazo e nas demais
condições estabelecidos em regulamento. A redução da alíquota dos
atuais 25%, conforme art. 42, inciso II, "a", item 5, do Regulamento do
ICMS, e art. 12, inciso 1, "a", Tabela E, da Lei n° 6.763, de 1975 , para
12%, irá diminuir substancialmente a carga tributária incidente sobre o
setor que atua na fabricação de fogos de artifício, incrementando a
indústria mineira e tornando-a mais competitiva. Em médio e longo
prazos, isso contribuirá para o aumento de base tributária e a geração
de mais tributos para o Estado, sobretudo em relação às indústrias
localizadas na região de Santo Antônio do Monte, que atualmente
estão perdendo espaço em razão de benefícios fiscais praticados por
outros Estados. Cuida o projeto de ajustar-se ao disposto no art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de
2000), que estabelece a fonte de recomposição da perda de receita
tributária decorrente do beneficio fiscal, qual seja, a majoração da
alíquota incidente sobre armas e munições. Com  isso, para se atender
ao princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150 da
Constituição Federal, a lei deverá vigorar no exercício imediatamente
subseqüente.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 588/2003

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra
de Uberaba - CERFA, com sede nesse município.

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

Recuperação do Alcoólatra de Uberaba - CEREA, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 2003
Paulo Piau
Justificação: O Centro de Recuperação do Alcoólatra de Uberaba -

CEREA, fundado em 25/7/77, e devidamente registrado em cartório
em 2/8/77, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por
objetivos a proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância
e da velhice, o combate à fome e à pobreza. Como atividade principal,
realiza trabalhos visando a promover a recuperação, pela
psicoterapia, de pessoas dadas ao vício do alcoolismo, pela
cooperação harmoniosa com outras organizações similares, e pela
organização e manutenção de departamentos voltados para seus
assistidos, proporcionando-lhes readaptação junto a familiares e à
sociedade, e pelo oferecimento de transporte para os servidores
voluntários e para visitas a recuperandos.

De cunho eminentemente filantrópico, o CEREA ajuda as pessoas
em tratamento realizando gratuitamente trabalho de assistência moral
e psicológica aos dependentes.

A diretoria do Centro é composta por cidadãos idôneos, que prestam
sua colaboração de forma voluntária, sem nenhum custo para a
instituição.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos de suma
relevância no combate ao alcoolismo e que apresenta todos os
requisitos legais dispostos na Lei Estadual n° 12.972, de 27/7/98,
esperamos o apoio dos nobres pares à 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 589/2003
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Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Ações

Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

de Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2003.
Roberto Carvalho
Justificação: A proposta de declarar a Associação Brasileira de

Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -
entidade de utilidade pública representa tão-somente o
reconhecimento pelo seu relevante papel junto à comunidade.

Sem finalidade lucrativa, vem contribuindo para o desenvolvimento
de diversos programas de atendimento nas áreas social, cultural,
educacional e esportiva, os quais têm por objetivo propiciar o
desenvolvimento humano.

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

PROJETO DE LEI N° 590/2003
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Instituto Mineiro de

Referência em Alta Complexidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2 0 , constante do art. 1° da Lei n° 14.569, de 10 de

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 -	 .................

- concluir a construção do hospital e colocá-lo em funcionamento
no prazo de seis anos, contados da data de lavratura da escritura
pública de doação do imóvel, bem como dotar o conjunto hospitalar de
equipamentos que assegurem o seu funcionamento em elevados
padrões técnicos;

II - reservar 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade de
atendimento para o Sistema único de Saúde - SUS.".

Parágrafo único - Uma vez decorrido o prazo previsto no inciso 1
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sem que tenham sido cumpridas as condições nele previstas,
reverterá o imóvel ao patrimônio do Estado para a instalação da
Fundação Instituto Mineiro de Referência em Alta Complexidade.".

Art. 2 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Fundação
Instituto Mineiro de Alta Complexidade, integrante da estrutura da
Secretaria de Estado da Saúde e do SUS, a ser instalada no imóvel
objeto da Lei 14.569, de 2003, observado o disposto no parágrafo
único do art. 2 0 , constante do art. 1° da referida lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a instalar a
Fundação em imóvel diverso do referido no "caput", caso a donatária
venha a realizar as condições previstas.

Art. 30 - A Fundação Instituto Mineiro de Alta Complexidade terá
como objetivos:

a) constituir-se uma unidade estadual de atendimento secundário de
alta complexidade;

b) implantar um programa de educação popular para esclarecimento
e prevenção de diversas doenças e primeiro atendimento;

c) proporcionar atendimento secundário em especialidades com
grande demanda;

d) dar suporte às demais unidades do SUS em atendimento
secundário;

e) criar uma unidade de dor torácica;
f) criar uma unidade de referência do SUS para exames

complementares de alta complexidade, atendimento adulto e infantil;
g) desenvolver atividades nas áreas de prestação de serviços,

assistência médica, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico,
produção, controle de qualidade e educação sanitária;

h) criar programa de educação dirigido à população, visando ao
esclarecimento dos procedimentos a serem adotados no primeiro
atendimento domiciliar e das ações de prevenção às doenças
cardiológicas.

Art. 4 0 - A Fundação Instituto Mineiro de Alta Complexidade reverá
os contratos de concessão de uso de equipamentos médico-
hospitalares de que trata a Lei n° 12.486, de 1997, recuperando a
posse daqueles considerados necessários ao desenvolvimento de
suas atividades.

Art. 5° - A Fundação Instituto Mineiro de Alta Complexidade será
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dirigida, na forma de regulamento, pela diretoria e por um Conselho
Curador, em cuja composição fica assegurada a participação paritária
entre o poder público e os usuários e servidores da Fundação.

Art. 60 - A Fundação Instituto Mineiro de Alta Complexidade terá
assegurada autonomia administrativa e financeira mediante:

- patrimônio próprio e as rendas dele decorrentes;
II - dotações orçamentárias e os saldos de fim de exercício;
III - constituição de uma reserva estratégica para seu

desenvolvimento institucional;
IV - estabelecimento de contratos e convênios com instituições de

direito público e privado;
V - aplicação de suas receitas;
VI - doações e legados;
VII - outras receitas.
Parágrafo único - Os serviços da Fundação Instituto Mineiro de Alta

Complexidade serão prestados dentro dos seguintes critérios:
a) 75% (setenta e cinco por cento) destinados ao atendimento

gratuito à população, segundo os princípios de universalidade e
eqüidade;

b) 15% (quinze por cento) destinados ao atendimento de convênios
ou contratos celebrados com entidades de direito público ou privado;

c) 10% (dez por cento) destinados ao atendimento de particulares.
Art. 7°- Para a constituição da reserva de que trata o inciso III do art.

60 , o Poder Executivo destinará, ainda, 1% (um por cento) do produto
de heranças e outros bens que lhe couberem pela ausência de
herdeiros.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar de sua publicação, nomeando comissão para
proceder aos atos necessários à criação da Fundação, tais como
levantamento dos bens cedidos em comodato, realização de concurso
público, elaboração do estatuto e outros que se fizerem necessários.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003.
Roberto Carvalho
Justificação: A criação da Fundação Instituto Mineiro de Referência

em Alta complexidade é justificada pela urgência no atendimento dos



597
casos clínicos que são diariamente encaminhados pelas cidades
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e das regiões carentes
que não possuem uma cidade de maior porte que possa prestar
atendimento aos casos de maior complexidade. Existe também uma
grande demanda originária dos pacientes da Capital encaminhados
pelo Plano de Saúde da Família - FSF - para atendimento secundário.

O SUS tem atualmente uma grande demanda de atendimento
secundário em várias especialidades, tais como Cardiologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Neurologia, Oftalmologia, Urologia e
Dermatologia. Essa situação dificulta sobremaneira o funcionamento
do PSF, gerando grande número de internações desnecessárias, já
que esta é a única opção para solução dos casos mais graves.

A criação de uma unidade de referência para exames
complementares e atendimento secundário nas diversas
especialidades possibilitaria solução para os problemas da grande
maioria dos pacientes que são encaminhados pelo interior e Grande
BH. E sugerida, ainda, a criação de uma unidade de dor torácica , com
a finalidade de reduzir em grande número os pacientes encaminhados
para internação, possibilitando o atendimento em nível hospitalar dos
casos mais graves ou que necessitem de intervenção cirúrgica.

A proposta de se utilizar a área anteriormente destinada ao
Cardiominas busca dar finalidade pública àquela área, doada à Santa
Casa em 1997. Desde aquela data, o imóvel não sofreu qualquer
manutenção, encontrando-se completamente abandonado e causando
à região extremos transtornos e malefícios, tendo se tornado fonte de
"Aedes Aegypti", ratos e insetos. Foi ainda objeto de invasão por sem-
casa, servindo atualmente de moradia e de depósito para catadores
de papel, degradando-se a cada dia, num aviltante desperdício de
dinheiro público.

A Lei n° 14.569, de 10 de janeiro de 2003, ampliou o prazo original
para aproveitamento do bem de 5 para 7 anos. O presente projeto
pretende reduzir o prazo de doação de 7 para 6 anos, já que a Santa
Casa ainda não demonstrou qualquer interesse ou elaborou qualquer
projeto para utilização do bem em prol da população. Sugerimos então
a redução do prazo de doação para 6 anos, para que o bem não
permaneça indefinidamente nesse lamentável processo de
degradação, enquanto a população sofre com a sobrecarga nos
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diversos hospitais do SUS.

Ressaltamos que a criação da Fundação não gerará grande
despesa, pois o imóvel já se encontra parcialmente construído, e um
sem-número de equipamentos hospitalares cedidos em comodato a
algumas instituições poderão ser recuperados.

Confiamos na sensibilidade dos nobres pares desta Casa e do
Governador do Estado na aprovação desta proposta, que conta com o
apoio de diversos profissionais da área, reunidos no Seminário
"Cardiominas: doença crônica na saúde de Belo Horizonte", realizado
em 3/4/2002, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, com a
presença, entre outros, do Secretário Estadual de Saúde, Secretários
Municipais de Belo Horizonte, de Contagem, de Nova Lima, Ribeirão
das Neves, Caeté, do provedor da Santa Casa de Misericórdia,
representantes da Sociedade Mineira e Brasileira de Pediatria,
Sociedade Mineira de Cardiologia, Sociedade Mineira de
Gastroenterologia, Associação Médica Brasileira, Fundação Casa do
Coração e Movimento por Moradia Popular (FAMOBH, ASCA e União
Estadual de Moradia).

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

PROJETO DE LEI N° 591/2003
Declara de utilidade pública a Entidade Assistencial Ricardo Gomes

Soares, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Entidade Assistencial

Ricardo Gomes Soares, com sede no município de Santos Dumont.
Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2003.
Roberto Ramos
Justificação: A Entidade Assistencial Ricardo Gomes Soares é uma

instituição civil sem fins lucrativos, fundada em 10/2/99, que vem,
desde então, prestando serviços relevantes à população, organizando
e realizando uma intensa obra de ação social em favor de pessoas
carentes, com ensino pré-escolar e fundamental, alfabetização de
adultos e cursos profissionalizantes.

rs



599
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
o/co art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 592/2003
Dispõe sobre a legitimação e regularização de posses e sobre a

permissão de uso em terras devolutas estaduais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - São legitimáveis as posses em terras devolutas estaduais

regularmente discriminadas, em benefício dos ocupantes, pessoa
física ou jurídica, que possuam como seu, por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição:

- imóvel urbano, ou rural com características urbanas, não superior
a 5000m 2 (cinco mil metros quadrados), utilizando-o para sua moradia
ou de sua família, ou para o exercício de atividade comercial,
industrial ou profissional;

II - imóvel rural, ou urbano com características rurais, não superior a
1 00h (cem hectares), com a utilização de, no mínimo, 30% (trinta por
cento) da área aproveitável, por si ou por prepostos, para o exercício
de atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal, agro-
industrial ou outra forma de exploração racional não defesa em lei.

Parágrafo único - Não serão legitimadas as posses:
- dos ocupantes que sejam proprietários de outro imóvel com as

mesmas características, urbana ou rural, da área devoluta ocupada;
II - dos ocupantes beneficiados em planos anteriores com título de

domínio expedido pelo Estado;
III - em área rural, dos ocupantes:
a) estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem

casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens;
b) pessoas jurídicas com mais de 50% (cinqüenta por cento) de

capital estrangeiro.
Art. 2 0 - São regularizáveis as posses de imóveis rurais, situados em

terras devolutas estaduais, com área contínua superior a 1 OOha (cem
hectares), até o limite de 500ha (quinhentos hectares), com a
utilização de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua área
aproveitável, em benefício do ocupante, pessoa física, que o torne
produtivo com o seu trabalho e o de sua família, nele mantendo
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morada permanente e que o tenha explorado efetivamente por
prazo não inferior a cinco anos ininterruptamente e sem oposição,
para o exercício de atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal,
florestal, agro-industrial ou outra forma de exploração racional não
defesa em lei.

§ 10 - A regularização de que trata este artigo dar-se-á mediante
alienação pelo valor da terra nua, cujo ocupante, desde que preencha
os requisitos constantes no "caput" deste artigo, terá preferência na
aquisição.

§ 2° - Não serão regularizadas posses dos ocupantes:
- que sejam proprietários de outro imóvel rural;

II - beneficiados em planos anteriores com título de domínio
expedido pelo Estado;

III - estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem
casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens.

AI. 3° - O órgão estadual responsável procederá à vistoria das
terras devolutas de domínio do Estado e elaborará laudo, que conterá:

- o levantamento das áreas que se encontrem vagas;
II - o rol dos ocupantes existentes e a análise indicativa daqueles

cuja posse seja considerada legitimável, regularizável ou que possam
ter seu uso permitido, nos termos desta lei.

§ 1° - O rol aludido no inciso II deste artigo, qualificará de forma
pormenorizada os ocupantes e, quanto à área ocupada, sua extensão,
descrição das divisas, o nome dos confinantes, o valor, a natureza das
benfeitorias e as culturas e criações existentes.

§ 2° - Para efeito de valoração da área, será utilizado:
- o Valor da Terra Nua - VTN -, em se tratando de imóvel com

características rurais;
II - o Valor Venal, em se tratando de imóvel com características

urbanas.
§ 3° - As terras devolutas encontradas vagas e as declaradas de

interesse e não passíveis de legitimação, regularização ou permissão
de uso, serão incorporadas ao patrimônio do Estado.

Art. 40 - O órgão estadual responsável, juntamente com o Ministério
Público Estadual e o Poder Judiciário farão vistoria das áreas que
foram legitimadas a partir do ano de 1980 até 2002.

Parágrafo único - A propriedade rural cuja documentação referente à

rÁ



601
origem e à seqüência dos títulos de propriedade apresentar
inconsistência será retomada pelo Estado.

Art. 50 - Compete ao Ministério Público Estadual, por meio do
Procurador Regional, aprovar o laudo, do qual dará conhecimento aos
interessados mediante editais publicados uma vez no diário oficial do
Estado e duas em jornal de circulação local, se houver, facultando-
lhes reclamar contra os critérios adotados, erros ou omissões e, bem
assim, proporem a forma que devam ser descritas as divisas do
imóvel.

AI. 60 - Apresentada reclamação que de algum modo interfira no
interesse de ocupante integrante do rol aludido no inciso II do art. 30 ,
será este intimado pessoalmente para, no prazo de quinze dias,
oferecer defesa.

Art. 70 - Julgadas as reclamações ou, não as havendo, ratificado ou,
se for o caso, retifica to o plano geral, por despacho, o Procurador
Regional o encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,
que, conhecendo de todo o processado, o homologará.

Art. 80 - Homologado o plano geral, os ocupantes a que o Estado
haja afinal reconhecido o direito de:

- legitimação, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo de
dez dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe da
Unidade Regional, a taxa de transferência, calculada na base de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do imóvel, conforme sua situação, nos
termos do § 20 , do art. 30;

II - regularização, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo
de sessenta dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe
da Unidade Regional, o valor do imóvel, nos termos do item 1 do § 20
do art. 30 .

Parágrafo único
rural não superior
do pagamento da
artigo.

Os ocupantes a que o plano geral atribua área
25ha (vinte e cinco hectares) ficam dispensados

taxa de transferência, referida no inciso 1 deste

Art. 9° - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que preencham
os requisitos dos aIs. 1° e 2°, conforme o caso, e hajam cumprido as
exigências do artigo antecedente, a Fazenda do Estado expedirá título
de domínio, que conterá:

- a cláusula de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos;
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II - o nome e a qualificação do outorgado;
III - a identificação e a caracterização do imóvel;
IV - o livro e respectivas folhas;
V - a data;
VI - o perímetro em que se situa o imóvel;
VII - o número da matrícula e a serventia na qual esteja registrada a

área maior em nome da Fazenda do Estado;
VIII - o valor da concessão.
§ 1° - A qualificação do outorgado compreenderá:

- quando se tratar de pessoa física, sua nacionalidade, estado civil,
profissão, domicílio, número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Físicas, do Ministério da Fazenda e Registro Geral de sua cédula de
identidade ou, à falta deste, sua filiação e, sendo casado, o nome do
cônjuge e o regime de bens no casamento;

II - quando se tratar de pessoa jurídica, o domicílio da sua sede
social e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, do Ministério da Fazenda.

§ 20 - A identificação e caracterização do imóvel compreenderá o
município da situação, as confinanças com a menção do lado em que
se situam, a área e, ainda:

- se urbano:
a) a localização e o nome do logradouro para o qual faz frente;
b) o número, ou se situa do lado par ou ímpar do logradouro, a

quadra e a distância métrica da esquina mais próxima.
II - se rural, o distrito, a localização e a denominação.
§ 31 - Nos imóveis rurais acima de 20ha (vinte hectares), deverá

constar do título, bem como do memorial descritivo e da planta, a
descrição da reserva legal obrigatória de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) da área, nos termos e para os efeitos do § 2°, do art. 16 da Lei
Federal n°4.771, de 15 de setembro de 1965- Código Florestal.

Art. 10 - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que não
preencham os requisitos dos arts. 1° ou 2 0 , ou não tenham cumprido a
exigência do art. 70, poderá a Fazenda do Estado outorgar Termo de
Permissão de Uso, a título precário que conterá o disposto nos incisos
II a VIII do "caput" do artigo anterior, desde que preencham o requisito
mínimo de real aproveitamento, baseado em exploração efetiva ou na
introdução de benfeitorias.
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§ 1° - A permissão de uso incidirá sobre imóveis com as áreas

estabelecidas nos incisos 1 e II do art. 1° e no ai 20 , de acordo com
as suas características, podendo ser ultrapassadas tais dimensões,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), em casos excepcionais,
em razão da extensão da forma de exploração ou das benfeitorias, a
critério do Procurador-Chefe da Unidade Regional, ouvido o órgão
responsável.

§ 2° - O Termo de Permissão de Uso somente será transferível com
prévia autorização do Estado, mediante requerimento do interessado
dirigido ao Procurador-Chefe da Unidade Regional, que decidirá,
ouvido o órgão responsável.

§ 3° - Os imóveis objeto de permissão de uso poderão ter sua posse
legitimada ou regularizada, caso se verifique posteriormente o
preenchimento dos requisitos exigidos nesta lei, mediante
requerimento do permissionário dirigido ao Procurador-Chefe da
Unidade Regional, que ouvirá o órgão responsável acerca das
alegações, com a expedição do título de domínio, provados os
requisitos e cumprida a exigência do art. 7 0 , cancelando-se o termo
anterior.

Art. 11 - Os ocupantes de terras devolutas estaduais insertas nas
Áreas de Proteção Ambiental, poderão ter sua posse legitimada,
regularizada ou ter seu uso permitido, desde que, além do
procedimento e dos requisitos estabelecidos nesta lei, seja observado
o seguinte:

- tenham se instalado na área antes de 21 de setembro de 1984;
II - haja prévia concordância da Secretaria do Meio Ambiente;
§ 1 0 - Dos títulos de domínio em área referida no "caput" deste

artigo, além dos requisitos estabelecidos no art. 80 , deverão constar:
- restrições ao uso do imóvel decorrentes das normas federais e

estaduais de caráter ambiental;
II - renúncia por parte do outorgado ao recebimento de qualquer

indenização, decorrente das restrições.
§ 20 - Não serão legitimadas nem regularizadas as posses nas áreas

declaradas Zona de Vida Silvestre das APAs, sendo facultada,
contudo, a outorga de Termo de Permissão de Uso, desde que
atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no art. 9 0 e incisos 1 e
II, do 'caput" deste artigo.
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Art. 12 - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão de Uso

serão lavrados pelo órgão responsável e será registrado em livro
próprio, devendo ser subscritos pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo
Procurador Regional, pelo Secretário da Justiça, pelo Diretor Fundiário
do órgão e pelo outorgado.

Parágrafo único - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão
de Uso deverão ser lavrados em três vias, acompanhadas de
memorial descritivo do imóvel e da reserva legal, se for o caso, planta
do imóvel e destinam-se, respectivamente, à composição de livros
próprios, que ficarão sob a guarda do órgão responsável, à juntada no
pertinente procedimento administrativo de legitimação e regularização
de posses e ao outorgado ou permissionário.

Art. 13- A outorga de Título de Domínio ou Termos de Permissão de
Uso aos ocupantes, fica subordinada à conveniência e à
oportunidade, na medida do interesse público do Estado, ainda que
preenchidos os requisitos estabelecidos nesta lei, com exceção
daqueles que hajam cumprido a exigência contida no art. 70, inciso 1
ou II, casos em que a legitimação ou regularização torna-se
obrigatória.

Art. 14 - A partir da aprovação desta lei, todos os contratos de
arrendamento de terras devolutas serão cancelados.

Art. 15 - Relativamente às áreas cujas posses não hajam sido
legitimadas ou regularizadas, nem tenham seu uso permitido, a
Procuradoria-Geral do Estado promoverá, também na medida do
interesse público, a execução da sentença que declarou as terras de
domínio do Estado, mediante ação reivindicatória, ficando assegurada
a indenização das benfeitorias de boa-fé.

Art. 16- Ficam revogadas as Leis n°11.020, de 1993, e n° 11.401,
de 1994, e o Decreto n° 34.801, de 1993, e demais disposições em
contrário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de março de 2003.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

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

PROJETO DE LEI N° 593/2003
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Virginópolis, com sede nesse município.
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 de Virginópolis, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais. Os relevantes serviços prestados por estas entidades
merecem grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem
graças ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao
próximo de seus dirigentes. Sem possuírem um orçamento fixo,
sobrevivem de subvenções, de promoção de eventos rentáveis, de
doações e de gestos de pessoas caridosas.

A declaração da utilidade pública, em nível estadual, da APAE de
Virginópolis permitirá que a entidade se torne apta a implementar
projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 594/2003
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Luz e Esperança - Lar

Criança Feliz, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Luz e

Esperança - Lar Criança Feliz, com sede no Município de Poços de
Caldas.

AI. 2° - Revogam-se as disposições em contrário.
AI. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de março de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: O Centro Espírita Luz e Esperança - Lar Criança

Feliz, com sede no Município de Poços de Caldas, é uma entidade
filantrópica que vem prestando relevantes serviços à comunidade
desse município, sobretudo no amparo e proteção à família, á
maternidade, à adolescência e à velhice. Sem possuir renda própria,
sobrevive de doações de pessoas generosas, da promoção de
eventos rentáveis e, sobretudo, graças ao esforço, dedicação e
abnegação de seus dirigentes.

Por tudo isto, a entidade está perfeitamente em consonância com o
disposto na Lei n° 12.972, de 11/7/98, pelo que espero o apoio dos
meus 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 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 595/2003
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Obreiros da Justiça II -

n°206, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Obreiros da Justiça II - n° 206, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: Há mais de dois anos, a Loja Maçônica Obreiros da

Justiça II vem realizando relevante trabalho filantrópico junto à
comunidade do seu município. A entidade apresentou documentação
pertinente à solicitação, e sua diretoria é composta de pessoas de
reputação ilibada e não remuneradas pelo cargo que exercem. A
referida entidade preenche, ainda, os requisitos necessários para
pleitear o título declaratório de utilidade pública.

Pelas razões expostas, solicito aos nobres pares a aprovação do
projeto em escopo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 596/2003

Declara de utilidade pública o Núcleo da Associação Beneficente às
Crianças Carentes e Portadoras de Deficiência, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo da Associação

Beneficente às Crianças Carentes e Portadoras de Deficiência, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação Beneficente às Crianças Carentes e

Portadoras de Deficiência realiza brilhante trabalho filantrópico junto
às famílias carentes e, pelo que se depreende da documentação
anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por cumprir a entidade requisitos necessários, 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 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 375/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a comunidade do Município de Santana
do Paraíso pelo transcurso do 11° aniversário de sua emancipação.

N° 376/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Timóteo
pelo transcurso do 39° aniversário de sua emancipação.

N° 377/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Ipatinga
pelo transcurso do 39° aniversário de sua emancipação. (Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 378/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado
apelo ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar com vistas a
obter informações sobre o não-atendimento a vitimas na Lagoa da
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PETROBRAS, no Município de lbirité.
N° 379/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando sejam

consignadas nos anais da Casa as matérias que menciona, de autoria
do jornalista Luiz Ribeiro, publicadas no "Estado de Minas". (-
Distribuídas à Mesa da Assembléia.)

N° 380/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
determine a implantação de um Instituto Médico Legal no Município de
Governador Valadares. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 381/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho que
liga o Município de Ipaba à BR-458. (- A Comissão de Transporte.)

N° 382/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas,
solicitando sejam pedidas ao Presidente do Tribunal de Contas as
informações que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 383/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, solicitando seja enviada moção de apoio ao Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC -, pelo lançamento da
campanha de boicote aos produtos americanos.

N° 384/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, solicitando seja formulado apelo às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados com
vistas a que seja apreciado e aprovado o parecer do ex-Deputado
Renato Viana ao Projeto de Lei n° 6.954/2002.

N° 385/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil, com vistas a que sejam
afastados do serviço o Sr. Pedro Luis Aguiar, Delegado de Policia de
São Gonçalo do Sapucaí, os Srs. Jeiferson dos Santos, Paulo Prata,
Rocha e Almir de Souza, Detetives, e o Sr. Mauro Riga Pereira,
Carcereiro, até a apuração final dos fatos denunciados.

N° 386/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ouvidor de Policia do Estado com vistas a que
sejam apuradas as denúncias de perseguição e maus-tratos sofridos
pelo Sr. Luiz de Aguilar, por parte do Sr. Pedro Saraiva Júnior,
Delegado de Polícia de Diamantina.

N° 387/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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formulado apelo ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Itabira com vistas a que seja estudada a situação do
detento Franscisco Procópio Gomes.

N° 388/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria de Polícia Civil denúncia anônima
recebida por esta Comissão contra o Delegado Rogério Santos, para
as providências legais cabíveis.

N° 38912003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Subsecretário de Administração Penitenciária com
vistas a que seja solicitada uma vaga em uma penitenciária para o
detento Washington Luiz Pereira, que se encontra preso na Delegacia
Especializada de Furtos e Roubos.

Da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja autorizada a
confecção de cartilhas com o tema "Educação Ambiental", a serem
distribuídas em escolas, sindicatos e outras entidades da sociedade
civil organizada. (- A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gil
Pereira.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8,

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°

Dispõe sobre o Programa de Combate e Erradicação da Pobreza.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Combate e Erradicação da

Pobreza no Estado, com o objetivo de viabilizar a todos os cidadãos o
acesso a níveis dignos de subsistência, sendo seus recursos
aplicados em ações de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço
da renda familiar e outros programas de relevante interesse social
voltados para a melhoria da qualidade de vida.

1° - E vedada a utilização dos recursos do fundo para
remuneração de pessoal e quitação de encargos sociais.

§ 2° - O percentual máximo do Programa a ser destinado às
despesas administrativas será definido a cada ano pelo Poder
Executivo.

Art. 2 0 - Constituem receitas do Programa:
- o produto da arrecadação da multa moratória devida em virtude
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do atraso no pagamento dos impostos estaduais;

II - dotações orçamentárias;
III - doações de qualquer natureza, provenientes de pessoas físicas

ou jurídicas do País ou do exterior;
IV - outras receitas ou dotações orçamentárias que lhe vierem a ser

destinadas.
Parágrafo único - Com o objetivo de incentivar a participação da

sociedade na implementação deste Programa, o Estado poderá
conceder benefícios tributários às pessoas físicas ou jurídicas, no
caso do inciso III, a serem definidos por lei específica.

Art. 30 - Os recursos do Programa serão direcionados às ações que
tenham como alvo:

- famílias cuja renda "per capita" seja inferior à linha de pobreza,
assim como indivíduos em igual situação de renda;

li - as populações de municípios e localidades urbanas ou rurais,
isoladas ou integrantes de regiões metropolitanas, que apresentem
condições de vida desfavoráveis.

Art. 40 - Fica instituído o Conselho Consultivo de Acompanhamento
do Programa de Combate e Erradicação da Pobreza, cujos membros
serão designados pelo Governador do Estado, com a atribuição de
opinar sobre as políticas, diretrizes e prioridades do Programa e
acompanhar a aplicação dos recursos.

Parágrafo único - Ato do Poder Executivo regulamentará a
composição e o funcionamento do Conselho de que trata este artigo,
assegurada a representação da sociedade civil.

Art. 50 - Fica o Conselho de Segurança Alimentar instituído pelo
Decreto n° 40.324, de 23 de março de 1999, designado como órgão
gestor do Programa.

§ 1°-Compete ao Conselho de que trata este artigo:
- coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que

orientarão as aplicações dos recursos;
li - selecionar programas e ações a serem financiados com recursos

do Programa;
III - acompanhar os resultados da execução dos programas e das

ações financiadas com recursos do Fundo.
IV - prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento do

Conselho Consultivo de que trata o art 4°.
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V - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, dos critérios

de alocação e de uso dos recursos do Programa.
Art. 60 - Ato do Poder Executivo definirá as ações integradas de

acompanhamento ou controle a serem exercidas pelo Conselho
Consultivo, pelo órgão gestor e pelos órgãos responsáveis pela
execução dos programas e ações financiados pelos recursos de que
trata esta lei, sem prejuízo das competências dos órgãos de controle
interno e externo.

Parágrafo único - Os órgãos responsáveis pela execução dos
programas e das ações financiadas pelo Programa deverão
apresentar ao órgão gestor relatórios periódicos de acompanhamento
físico e financeiro dos recursos aplicados.

Art. 70 - As Centrais de Abastecimento de todo o Estado ficam
obrigadas a destinar os alimentos impróprios para venda, mas ainda
próprios para consumo, ao Programa de que trata esta lei.

§ 1° - Reputam-se alimentos impróprios para venda mas próprios
para consumo aqueles que apresentem vícios de aparência, de
quantidade ou que lhes diminuam o valor, assim como aqueles
decorrentes da disparidade entre o conteúdo da embalagem e as
indicações da rotulagem ou da mensagem publicitária, com prazo de
validade em vigor, não deteriorados, passíveis de ingestão sem
prejuízos à vida e à saúde.

§ 2° - Incluem-se no disposto no "caput" deste artigo quaisquer
estabelecimentos que comercializem ou produzam alimentos de todos
os gêneros, industrializados ou não.

§ 30 - Compete ao Conselho de Segurança Alimentar determinar os
critérios e formas de arrecadação e distribuição dos alimentos de que
trata este artigo, atendidos os requisitos do art. 3 0 .

§ 40 - A errônea avaliação feita pelo poder público relativa à
possibilidade de consumo dos alimentos isenta de qualquer
responsabilidade o fornecedor.

Art. 8 0 - Os estabelecimentos que não observarem as determinações
do artigo anterior ficam sujeitos a multa, variável de acordo com a
quantidade, em quilogramas, de alimentos não aproveitados.

§ 1° - Consiste o valor da multa em:
- cinco salários mínimos, até 100kg (cem quilogramas);

11 - vinte salários mínimos, de 101kg (cento e um quilogramas) até
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500kg (quinhentos quilogramas);

III - trinta salários mínimos, de 501kg (quinhentos e um quilogramas)
até 1.000kg (mil quilogramas);

IV - cem salários mínimos, acima de 1.001kg (mil e um
quilogramas), aumentando, progressivamente, em 20% (vinte por
cento) a cada 10kg (dez quilogramas) de alimentos não aproveitados.

§ 2° - A aplicação da multa não impede a arrecadação de alimentos,
se ainda próprios para o consumo.

Art. 9° - O produto de arrecadação da multa de que trata o artigo
anterior destinar-se-á a compor receita do Programa, de acordo com o
art. 20 , inciso IV, desta lei.

Art. 10 - O Poder Executivo aprovará, no prazo de sessenta dias, por
decreto, a regulamentação do Programa de que trata esta lei.

Art. 11 - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão
financeira do órgão gestor do Programa..

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: O combate à miséria representa imperativo primordial

na construção de uma sociedade justa e solidária. Somente a
erradicação da fome e da pobreza é capaz de elevar os níveis de vida
da população, possibilitando condições dignas de sobrevivência a
todos os cidadãos, principalmente àqueles que necessitam de ações
urgentes por parte do Poder Público.

O Estado de Minas Gerais apresenta-se como um dos mais
importantes da Federação, com altos índices de produção, mas
também de desperdícios incomensuráveis. Nessa conjuntura de
fartura, subsistem regiões de miséria absoluta.

E dever de todos os segmentos da administração pública zelar pelo
mínimo necessário a cada indivíduo, na busca de um desenvolvimento
social amplo que englobe todas as parcelas da sociedade, numa ação
integrada de promoção da saúde, educação, habitação, nutrição e
programas de relevante interesse social.

O Programa de Combate e Erradicação da Pobreza que se propõe
visa a uma ação imediata e urgente, com duração condicionada ao
objetivo traçado, e não a um projeto assistencialista perpétuo.
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Persegue-se a educação do indivíduo para que busque melhorias
por si só mesmo. Ao Estado, cumpre fornecer os meios para que isso
se efetive.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos da
Decisão Normativa n° 8/2000.

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso II do art.
284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI N°
Institui cota de 50% (cinqüenta por cento), por curso e turno, para

estudantes carentes que tenham cursado ensino médio em instituição
de rede pública dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas, no acesso a Universidade Estadual de Montes Claros -
•UNIMONTES.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a cota de 50% (cinqüenta por cento), por

curso e turno, para estudantes carentes da rede pública dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, no preenchimento das
vagas de graduação superior da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: Nas regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas, estima-se que, no mínimo, 50% da população seja
constituída de pessoas carentes e necessitadas, que, por questões
econômicas, não conseguem acesso ao ensino de qualidade, fator
crucial para possibilitar a ascensão econômica e profissional desses
cidadãos.

Inspira a iniciativa a inadiável necessidade de democratizar o acesso
dessas pessoas à universidade pública dentro da sua própria região.

O que vem ocorrendo na UNIMONTES é que, feito o vestibular, a
imensa maioria das vagas são ocupadas por estudantes das camadas
sociais mais favorecidas, em detrimento dos estudantes mais
carentes, que não têm conseguido acesso à universidade estadual.
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Pior, muitas dessas vagas são ocupadas por estudantes de outras
regiões do Estado, regiões estas com melhor estrutura econômica e
de ensino. E mais: vários estudantes de outros Estados vêm estudar
na UNIMONTES.

Uma conseqüência direta desse feito é que os formandos não ficam
na região, nunca pertenceram a ela, não têm compromisso com a
sofrida realidade do Norte de Minas, do Jequitinhonha e Mucuri.

A finalidade estatutária da UNIMONTES é a promoção do ensino no
Estado - já que ela é uma universidade estadual. No entanto,
diferentemente da UEMG, a UNIMONTES têm uma origem e uma
conotação totalmente regionais: Ela pretende - desde sua origem
como Fundação de Ensino do Norte de Minas - alavancar a região,
através da educação superior.

Note-se que a UNIMONTES, diferentemente de todas as outras
universidades que existem no Estado, é a única que atende ao Norte
de Minas. Não é justo que suas vagas sejam destinadas a estudantes
do Paraná, de São Paulo e Rio Grande do Sul, se os recursos são do
Governo do Estado de Minas Gerais. Não é justo que suas vagas
atendam a estudantes de regiões do próprio Estado, mais ricas e mais
bem servidas por dezenas de faculdades e universidades. Não é justo
que a gente mais carente do Norte de Minas não tenha acesso à
UNIMONTES.

Como universidade estadual que é, não há como negar que seu
compromisso é essencialmente com o povo da Região Norte, do
Jequitinhonha e Mucuri. Assim, destinar metade de suas vagas a
estudantes da rede pública de ensino, é propiciar uma oportunidade
de alavancar a nossa região, com estudantes dela, com interesses
voltados para seu desenvolvimento social e econômico, O Norte de
Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri já se cansaram de propostas
vazias, demagogas, irrealizáveis. A presente proposição consolidará a
UNIMONTES como a grande propulsora que levará toda aquela
sofrida e lutadora gente ao progresso, ao emprego, à renda, à sua
autodeterminação econõmica e à isonomia com as demais regiões de
nosso Estado.

- A Presidência deixa de receber o projeto de lei nos termos do
inciso IV do art. 173, c/c o inciso II do art. 284.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
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deixa de receber as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N°
Institui o vale-cultura para os professores da rede pública de ensino

do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o vale-cultura para utilização dos professores

da rede pública estadual de ensino, nos níveis fundamental, médio e
superior, em valor e forma a serem estabelecidos pelo Poder
Executivo.

§ 1° - Será firmada parceria com redes de cinemas, teatros, livrarias
e editoras no intuito de viabilizar o disposto no "caput" deste artigo.

§ 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no âmbito da
Secretaria de Estado da Educação, de modo a possibilitar sua efetiva
execução.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O projeto em tela tem por fim equipar os professores da

rede pública estadual de ensino com instrumentos de
complementação pedagógica, que beneficiará seu preparo e
atualização para ministrar suas aulas, fomentando sua capacidade
criativa e abrindo um leque de oportunidades e enfoques, que serão
repassados aos educandos. Objetivando não só proporcionar
melhores condições para o corpo docente, esta proposição tenta
minimizar as dificuldades encontradas atualmente pelos professores
da rede pública em freqüentar teatros, cinemas e em adquirirem livros
extra-curriculares.

Dessa forma, solicito aos nobres pares a aprovação do projeto, para
que possamos contribuir com nossos jovens, incentivando seus
educadores no exercício da profissão.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira.

PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre a prática de assédio moral no âmbito das

administrações públicas estaduais direta, indireta e fundacional de
qualquer dos Poderes e instituições autônomas.



616
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedada a prática de assédio moral ao servidor público

ao agente político, ao detentor de função pública, ao empregado
público e ao particular em colaboração com o poder público no âmbito
das administrações públicas estaduais direta , indireta e fundacional
de qualquer dos Poderes e instituições autônomas.

Art. 2° - Considera-se assédio moral todo comportamento, comissivo
ou omissivo, praticado pelas pessoas relacionadas no art. 1°, no
exercício de sua função , que ofenda a dignidade, a honra , a
integridade física ou psíquica de uma pessoa, servidor ou usuário de
serviço público, atingindo-lhe a auto-estima, o serviço prestado, sua
relação com o ambiente de trabalho ou familiar, fazendo-a duvidar de
si e de sua competência , bem como à evolução, à carreira e à
estabilidade funcionais do servidor, especialmente se:

- determinar o cumprimento de atribuições estranhas ou atividades
incompatíveis com o cargo que ocupa ou em condições e prazos
inexeqüíveis;

II - designar para o exercício de funções triviais pessoa que exerça
funções técnicas ou que exijam treinamento e conhecimento
específicos;

III - apropriar-se do crédito de idéias, propostas, projetos ou
qualquer trabalho de outrem.

Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as ações, os
gestos e as palavras que impliquem:

- desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o isolem de
contatos com seus superiores hierárquicos ou com outros servidores,
sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras
atividades somente através de terceiros;

II - a sonegação de informações que sejam necessárias ao
desempenho de sua função ou úteis à sua vida funcional;

III - a divulgação de rumores e comentários maliciosos e a prática de
críticas reiteradas ou subestimação de esforços, que atinjam a
dignidade do servidor;

IV - a exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais adversos,
em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Art. 30 - A denúncia sobre a prática de assédio moral será
processada nos termos do Estatuto do Servidores Públicos Civis do
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Estado.

Parágrafo único - Nenhum servidor poderá sofrer nenhuma espécie
de constrangimento nem ser sancionado por ter testemunhado
atitudes definidas neste artigo ou por tê-las relatado.

Art. 40 - O assédio moral praticado por agente, servidor, empregado
ou qualquer pessoa que exerça função de autoridade nos termos
desta lei é infração grave e sujeitará o infrator às seguintes
penalidades:

- advertência;
li-suspensão;
III - demissão.
§ 1° - A advertência será aplicada por escrito nos casos em que não

se justifique imposição de penalidade mais grave e poderá ser
convertida em freqüência a programa de aprimoramento e
comportamento funcional, ficando o servidor obrigado a dele participar
regularmente, permanecendo em serviço.

§ 2° - A suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas
punidas com advertência.

§ 3° - Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de
suspensão poderá ser convertida em multa, em montante ou
percentual calculado por dia à base dos vencimentos ou da
remuneração, nos termos das normas específicas de cada órgão das
administrações direta, indireta e fundacional, ficando o servidor
obrigado a permanecer em serviço.

§ 4° - A demissão será aplicada em caso de reincidência das faltas
punidas com suspensão.

Art. 50 - Na aplicação da penalidade, observar-se-ão a natureza do
ato, a gravidade da infração e os danos dela resultantes para o
ofendido e para o serviço público, bem como as circunstâncias
agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais.

- consideram-se como circunstâncias que agravam a pena:
a) a superioridade hierárquica do ofensor;
b) o ato praticado em procedimento púbhco;
c) a prática contra usuário do serviço público ou contra pessoa

mantida sob a guarda de instituição estadual;
d) a prática em que houver implicação de dano ao ambiente de

trabalho;
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e) a prática que se der de forma sistemática e contumaz;
f) a reincidência do autor;
g) a motivação ideológica ou política;
h) a prática originada de preconceito sexual, de raça cor ou credo

religioso.
Art. 60 - A prescrição da pretensão punitiva se dará no prazo de vinte

e quatro meses contados da data do ato ou fato.
Art. 70 - Caso a vitima seja servidor público, ser-lhe-á assegurado o

direito de requerer:
- remoção temporária, durante o tempo de duração do inquérito e

do processo administrativo disciplinar;
II - remoção definitiva, após o encerramento do inquérito e do

processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único - A comissão poderá optar pela remoção temporária

ou definitiva do autor da infração , avaliando o interesse público.
Art. 80 - Tratando-se de vítima que esteja sob a guarda de instituição

estadual, assistir-lhe-á o direito, condicionado a requerimento, à
remoção temporária durante a duração do inquérito e do processo
administrativo disciplinar ou à remoção definitiva, após o
encerramento deste último.

Art. 90 - A denúncia sobre a prática de assédio moral poderá ser
formalizada pela parte ofendida ou por qualquer servidor público.

Art. 10 - Aplicar-se-á ao autor de imputação falsa da prática de
assédio moral, assim apurada pela Comissão, os termos desta lei.

Art. 11 - Os órgãos das administrações públicas estaduais direta e
indireta ficam obrigados a tomar as medidas necessárias para
prevenir o assédio moral.

Parágrafo único - Para os fins de que trata este artigo serão
adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

- com relação ao planejamento e à organização do trabalho:
a) será levada em consideração a autodeterminação de cada

servidor e possibilitar-se-á o exercício de suas responsabilidades
funcional e profissional;

b) será dada ao servidor a possibilidade de variação de atribuições,
atividades ou tarefas funcionais;

c) será assegurado ao servidor a oportunidade de contatos com os
superiores hierárquicos e outros servidores, ligando tarefas individuais
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de trabalho e oferecendo-lhe informações sobre as exigências do
serviço e os resultados;

d) garantir-se-á a dignidade do servidor;
II - o trabalho pouco diversificado e repetitivo será evitado,

protegendo o servidor no caso de variação de ritmo de trabalho;
III - as condições de trabalho garantirão ao servidor oportunidades

de desenvolvimento funcional e profissional no serviço.
Art. 12 - A receita proveniente das multas impostas e arrecadadas

nos termos do art. 4°, § 2°, desta lei reverterá e será aplicada
exclusivamente no programa de aprimoramento e aperfeiçoamento
funcional do servidor.

Art. 13 - Esta lei deverá ser regulamentada pelo Executivo no prazo
de sessenta dias.

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução orçamentária desta
lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento,
suplementadas se necessário.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2003.
Biel Rocha
Justificação: O presente projeto de lei pretende coibir a prática de

assédio moral no âmbito das administrações públicas direta e indireta
no Estado. Nós, parlamentares, sabemos da existência de
comportamentos agressivos e mesmo humilhantes praticados por
servidores públicos ou agentes políticos, normalmente detentores de
superioridade hierárquica diante de outros servidores, que trazem
como conseqüência perturbações de ordem psíquica ao ofendido e ao
próprio ambiente de trabalho e também ao serviço público.

Os abusos cometidos contra servidor ou usuário de serviço público
denigrem a imagem do Estado, atrapalham o desempenho
profissional, criam obstáculo ao seu aperfeiçoamento e atingem a
própria família do ofendido, em virtude da dor que este sente diante da
humilhação perante os colegas de trabalho. Ao ofensor não se prevê
nenhuma punição, deixando precedentes que cristalizam a prática de
assédio moral, fato comum no serviço público. Aos ofendidos resta a
solidariedade de colegas e os consultórios de psicologia.
Entrementes, a questão, dada sua gravidade, não deve ser transferida
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para a Psicologia, mas sim tratada como problema a ser evitado
em sua origem. Devem-se atacar as causas, e não remediar as
consequências.

Em nosso Estado ainda não temos legislação pertinente à matéria, o
que gera certeza de impunidade ao agressor. Devemos, pois, coibir a
prática já comum de assédio moral na administração pública, para
preservarmos nossos servidores de arbitrariedades e ofensas, bem
como evitar que o problema seja objeto de consulta a psicólogo.

Para nortear o debate e subsidiar os nobres colegas, fazemos
remissão ao trabalho da psicóloga francesa Marie-France Hirigoyen,
autora do livro "Assédio Moral no Trabalho: A Violência Perversa do
Cotidiano", publicado no Brasil pela editora Bertrand e traduzido para
27 línguas, em que a citada autora acredita que a punição ajudaria a
combater esse problema. Estudos comprovam que o assédio moral
pode acarretar danos à saúde dos trabalhadores. E preciso, portanto,
barrar o abuso de poder, exercido por alguns superiores hierárquicos.
E mais: levantamento recente da Organização Mundial do Trabalho,
aferido em diversos países desenvolvidos, aponta para distúrbios de
saúde mental em países como a Finlândia, a Alemanha, o Reino
Unido, a Polônia e os Estados Unidos. E as previsões para as
próximas duas décadas não são otimistas. De acordo com a
Organização Mundial do Trabalho e com a Organização Mundial de
Saúde, as próximas duas décadas serão caracterizadas pelo mal-
estar da globalização, em que predominarão depressões, angústias e
outros danos psíquicos relacionados com as novas políticas de gestão
na organização do trabalho, vinculadas ao neoliberalismo.

O problema do assédio moral ou da tirania nas relações de trabalho,
como é chamado nos Estados Unidos, atinge milhares de
trabalhadores no mundo inteiro. Pesquisa pioneira da OIT realizada
em 1996 verificou que pelo menos 12 milhões de europeus sofrem
esse drama. A competitividade, que leva as pessoas a buscar vencer
a qualquer custo, precisa de limites legais, capazes de preservar a
integridade física e mental dos indivíduos. Caso contrário, essa guerra
invisível será perpetuada.

Para combatermos o assédio moral, precisamos, portanto, tirar esse
debate dos consultórios psicológicos e ampliá-lo para o conjunto da
sociedade. E nós, parlamentares, não podemos nos furtar a enfrentar
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esse relevante problema. Acredito, pois, no bom-senso deste
parlamento para que ocorra a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Miguel Martini.

PROJETO DE LEI N°
Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios em

que estão situados os imóveis onde funcionam as escolas estaduais
municipalizadas.

§ 10 - Os imóveis de que trata este artigo destinam-se ao
funcionamento de escola municipal.

§ 2° - Não serão doados os imóveis onde funcionar outro serviço
público estadual.

Art. 20 - Os municípios donatários deverão formalizar na Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração seu interesse pela
doação.

Art. 30 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, cessada a utilização prevista no § 1 0 do art. 1°.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Chico Simões
Justificação: Projeto de lei com conteúdo semelhante a este foi

apresentado na legislatura passada e aprovado, devido, acredito eu, à
importância de seu conteúdo.

E do conhecimento de todos os membros desta Casa,
particularmente aqueles que já foram Prefeitos, a dificuldade de se
administrar uma escola pública municipal que funciona num imóvel
estadual. Qualquer intervenção na rede física, independentemente de
sua urgência ou complexidade, depende de demorado processo de
elaboração e assinatura de convênio com o Estado, o que em alguns
casos pode significar até mesmo a interrupção das aulas ou grave
prejuízo para o processo de aprendizagem.

Apesar da importância da matéria, o Governador Itamar Franco
vetou integralmente a proposição de lei que lhe foi enviada para
sanção, alegando nas razões do veto a necessidade de maior cautela
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na liberação dos imóveis, uma vez que a Secretaria de Estado da
Educação estaria concluindo estudos relativos à demanda escolar
para 2003, indicando, nesses estudos, que alguns imóveis
compreendidos na doação proposta poderiam vir a ser remanejados e
reaproveitados no interesse da melhor administração do ensino no
Estado.

Ora, já nos encontramos em abril de 2003 e a oferta de ensino por
parte do Estado já está devidamente determinada. Apelamos assim
aos nobres pares para que reconsiderem essa questão, analisando
com maior urgência este projeto de lei, que torno a apresentar e que,
estou certo, irá facilitar a prestação de serviço por parte das
administrações públicas municipais e melhorar as condições de
ensino nos referidos imóveis.

Não se justifica impedir a efetivação dessas transferências quando
se sabe que na maioria esmagadora desses imóveis hoje funcionam
as escolas de ensino fundamental municipalizadas, estando excluídos
os imóveis onde são prestados outro tipo de serviço público estadual.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Antônio Carlos Andrada.

PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre a inclusão de educação para a cidadania nas escolas

de ensino fundamental e médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio da rede pública

estadual incluirão em sua proposta pedagógica a educação para a
cidadania e estudos relacionados ao funcionamento dos Poderes do
Estado, abrangendo:

- defesa do princípio democrático;
II - esclarecimentos sobre direitos e deveres do cidadão;
III - informações sobre a organização política e econômica do País;
IV - informações sobre os fundamentos constitucionais brasileiros.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: A educação é relevante para o desenvolvimento da

personalidade humana porque é indispensável à aquisição de dois
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ramos de conhecimento essenciais à adaptação do indivíduo ao
meio em que vive: a aquisição do conhecimento lógico e do
conhecimento moral.

A liberdade humana ocupa posição central no ensino de educação
voltada para a cidadania no mundo moderno. E fundamental o uso
que o indivíduo deve fazer de seu livre-arbítrio, equacionando o
ímpeto de liberdade imprescindível a sua autonomia com uma conduta
ponderada, além de respeito pelos seus semelhantes.

A educação voltada para a cidadania, na rede estadual de ensino, é
necessária à formação e ao revigoramento de princípios que norteiam
a vida do cidadão cônscio de seu papel na sociedade.

No entanto, esse ensino deverá estar presente no currículo escolar,
não sob a forma de disciplina, mas como conteúdo curricular, pois a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que o
próprio estabelecimento de ensino deverá incumbir-se de sua
proposta didático-pedagógica, que especificará os conteúdos
pedagógicos a serem desenvolvidos com seus alunos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Adalclever Lopes.

PROJETO DE LEI N°
Acrescenta ao currículo das escolas estaduais do ensino

fundamental a disciplina educação musical.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental integrantes do sistema

estadual de ensino incluirão em seu currículo a disciplina educação
musical.

§ 1° - Os conteúdos de que trata o "caput" deste artigo incluirão
conhecimentos e práticas de canto coral, execução de instrumentos
musicais, noções de teoria, percepção e audição musical.

§ 2° - Fica a cargo do órgão competente da Secretaria de Estado da
Educação definir a série em que a disciplina será ministrada.

Art. 20 - Ficam as escolas estaduais de que trata esta lei autorizadas
a celebrar convênios com a Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG -, o Centro de Formação Artística da Fundação Clóvis Salgado
- CEFAR - e a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - para
disponibilização de professores, instalações e material didático.

Art. 30 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
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cobertas por recursos orçamentários próprios, suplementados, se
necessário.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação e será
regulamentada no prazo de cento e oitenta dias.

Sala das Reuniões 25 de março de 2003.
Lúcia Pacifico
Justificação: O efeito socializante e disciplinador da música sobre o

indivíduo foi amplamente comprovado por inúmeros pesquisadores.
Na década de 40, o projeto inovador, de nosso compositor maior, o

maestro Heitor VilIa Lobos, reuniu um coral de nada menos que 40 mil
crianças no Estádio do Vasco da Gama para cantar canções
folclóricas e hinos exaltando a Pátria. Tal projeto contou com amplo
apoio governamental do saudoso Presidente Getúlio Vargas.

Desde então, várias gerações se formaram no ensino fundamental
tendo a educação musical como parte de seu currículo escolar. O
efeito benéfico de tal prática refletiu-se nas gerações passadas, onde
a convivência entre alunos e professores era pautada pelo respeito,
cordialidade e disciplina. Cabe ressaltar que o efeito disciplinador da
música é tão amplamente reconhecido que ela é parte das atividades
das Policias Militares e das Forças Armadas, como o demonstram as
bandas de música e orquestras dessas corporações.

Em nosso Estado, a Polícia Militar possui não só sua banda de
música como também sua orquestra sinfônica. Tais atividades foram
aqui introduzidas pelo maestro Sebastião Vianna, discípulo e grande
colaborador do compositor VilIa Lobos. O resultado foi tão positivo que
o ensino e a prática da música persiste até hoje, sendo tal atividade
de nossa Polícia referência em todo País.

Nossa proposta é voltar a incluir a disciplina educação musical nos
currículos do ensino fundamental das escolas estaduais. Além do
espírito lúdico levado aos alunos pela música, o efeito disciplinador da
atividade contribuirá substancialmente para a erradicação das drogas
e da violência tão presentes em nossas escolas. E importante ainda
registrar a contribuição da música para a formação do indivíduo como
pessoa e cidadão, despertando o interesse pela música como uma
possível atividade profissional.

E nesse contexto que solicitamos o imprescindível apoio desta casa
para aprovação deste projeto de lei.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
PROJETO DE LEI N°

Disciplina a atuação das comissões parlamentares de inquérito
instituídas na forma do § 30 do art. 60 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As comissões parlamentares de inquérito, criadas na forma

prevista no § 30 do art. 60 da Constituição do Estado, têm poderes
probatórios de investigação próprios das autoridades judiciárias, além
de outros previstos no Regimento Interno, para a apuração de tato
determinado e de interesse público.

Parágrafo único - No exercício do controle externo, compete às
comissões parlamentares de inquérito investigar irregularidades
administrativas em órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se agente público todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função
na administração direta ou indireta do Estado, em empresa
incorporada ao patrimônio, empresa concessionária de serviço público
ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com
mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita anual.

Art. 30 - No exercício da função fiscalizadora, consideram-se
poderes próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos
no Regimento Interno e na legislação:

- convidar ou convocar depoente;
II - tomar depoimento sob compromisso, se assim entender

necessário a comissão;
III - promover acareação;
IV - requisitar informações e documentos a particulares, desde que

relacionados com o objeto da investigação parlamentar;
V - requisitar informações e documentos a órgãos e entidades da

administração pública estadual;
VI - efetuar as diligências que se fizerem necessárias;
VII - determinar, por ato próprio e pelo voto da maioria dos membros

da comissão, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico,
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mediante ato devidamente justificado, e requisitar informações dos
agentes e órgãos públicos competentes;

VIII - determinar a órgão estadual a realização de perícia, laudo ou
parecer técnico;

IX - requisitar o auxílio das Polícias Civil e Militar para assessorar
seus trabalhos, bem como para exercer a segurança de testemunha
ou indiciado, de seus membros ou de terceiros relacionados aos fatos
investigados;

X - requisitar servidores dos serviços administrativos da Assembléia
Legislativa, bem como, em caráter transitório, de órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta ou do Poder Judiciário,
necessários aos trabalhos da comissão;

XI - determinar outras providências que se fizerem necessárias.
Parágrafo único - As informações sigilosas obtidas pela comissão

não podem ser objeto de divulgação, sob pena de responsabilidade de
quem lhe der causa.

Art. 4° - As medidas investigatórias previstas no art. 30 desta lei que
importem restrição de direitos deverão ser devidamente
fundamentadas, indicada sua necessidade, e aprovadas pela
comissão, na forma que dispuser o Regimento Interno.

Art. 50 - As comissões parlamentares de inquérito funcionarão na
sede da Assembléia Legislativa e podem, sempre que necessário,
funcionar ou efetuar diligências em qualquer outra localidade,
justificadamente.

Parágrafo único - Havendo urgência e relevância, as comissões
parlamentares de inquérito, mediante a aprovação da maioria absoluta
de seus membros, poderão funcionar durante o recesso parlamentar.

Art. 60 - As reuniões das comissões parlamentares de inquérito
serão públicas, reservadas ou secretas.

§ 1° - As reuniões serão públicas, salvo se a comissão deliberar em
sentido contrário.

§ 20 - As reuniões serão reservadas quando a matéria puder ser
discutida na presença de servidores a serviço da comissão, membros
credenciados e terceiros especialmente convidados.

§ 30 - As reuniões serão secretas quando a matéria a ser apreciada
somente permitir a presença de Deputados, ressalvada a presença de
advogado do depoente, no momento de sua oitiva.
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§ 40 - Nas reuniões secretas, atuará como secretário da

comissão, por designação do Presidente, um de seus membros, salvo
deliberação em contrário.

Art. 70 - Havendo necessidade de contratação de serviços
especializados que não possam ser prestados por órgão público,
qualquer membro da comissão poderá propor a contratação de
pessoa física ou jurídica especializada.

§ 10 - A proposta de contratação será submetida à deliberação da
comissão, e, sendo aprovada, a Assembléia Legislativa efetuará a
contratação com recursos provenientes do seu orçamento.

§ 20 - Ressalvada a hipótese prevista no § 1° deste artigo, às
comissões parlamentares de inquérito será destinada verba própria
para fazer face às despesas efetuadas por seus membros e sua
respectiva assessoria no exercício das atribuições a elas atinentes,
bem como para custear eventuais gastos com o deslocamento de
testemunhas convidadas ou convocadas para prestar depoimento na
sede da Assembléia Legislativa, desde que residentes fora da Capital
e das comarcas a ela contíguas.

Art. 80 - Qualquer pessoa pode ser convidada ou convocada a
prestar depoimento perante comissão parlamentar de inquérito,
sendo-lhe facultada a assistência de advogado constituído para essa
finalidade.

§ 1° - A critério do Presidente da comissão, os depoentes,
independentemente de terem sido convocados, poderão ser intimados
por meio de servidor da Assembléia Legislativa designado, por carta
registrada, fax ou qualquer outro meio idôneo capaz de atingir sua
finalidade.

§ 21 - E vedada a convocação do Governador e do Vice-Governador
do Estado.

Art. 90 - Aquele que, regularmente intimado, deixar de atender à
convocação da comissão para comparecimento em data, horário e
local definidos, sem motivo justificado, poderá ser coercitivamente
conduzido.

§ 1° - A determinação prevista no "caput" deste artigo deverá ser
fundamentada e aprovada pela maioria dos membros da comissão, na
forma prevista no Regimento Interno.

§ 2° - Aprovada a condução coercitiva do depoente, o Presidente da



628
comissão determinará à autoridade policial sua apresentação ou
requisitará seja conduzido por servidor da Assembléia Legislativa
designado, que poderá solicitar o auxílio da torça pública.

Art. 10 - E de quinze dias o prazo máximo para fornecer as
informações e os documentos requisitados pela comissão, permitida
uma prorrogação por igual período.

Art. 11 - A falta injustificada de comparecimento de agente público
regularmente intimado, sem prejuízo da medida prevista no art. 9
desta lei, quando cabível, a não-prestação das informações ou
solicitações requisitadas no prazo assinado pelas comissões
parlamentares de inquérito bem como qualquer outra ação ou omissão
tendente a comprometer as investigações importam seu
enquadramento na legislação que trata das hipóteses de improbidade
administrativa.

Art. 12 - As informações obtidas em sessão secreta da comissão ou
mediante quebra dos sigilos bancário, fiscal ou telefônico, às quais se
aplica, no que couber, o disposto na legislação penal, poderão ser
utilizadas em comunicações aos órgãos competentes para as devidas
providências ou no relatório final, havendo justa causa para tanto, o
que deve ser precedido de motivação.

Art. 13 - Todos têm direito a receber informação de seu interesse
particular contida em documento ou arquivo de comissão parlamentar
de inquérito, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível para
assegurar o resultado dos trabalhos e das investigações, a segurança
da sociedade e do Estado e a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem de pessoas.

Art. 14 - O Presidente da comissão parlamentar de inquérito
encaminhará o relatório da comissão, aprovado na forma regimental,
ao Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça
e, se for o caso, às demais autoridades com poder de decisão
previstas no Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Leonardo Moreira
- ldentica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

João Leite.
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PROJETO DE LEI N°

Estabelece os limites da área de conservação da serra da Piedade e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nos termos do § 1° do art. 84 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, ficam
estabelecidos, como definidores da área de demarcação da serra da
Piedade, descrita geograficamente e em coordenadas UTM, os
seguintes limites: começa no Ponto 1, coordenada norte 7803906,01 e
coordenada este 632329,66; Ponto 2, coordenada norte 7804400,73 e
coordenada este 632144,98; Ponto 3, coordenada norte 7805482,69 e
coordenada este 634640,71; Ponto 4, coordenada norte 7806068,87 e
coordenada este 634868,64; Ponto 5, coordenada norte 7806454,35 e
coordenada este 635799,11; Ponto 6, coordenada norte 7806502,09 e
coordenada este 636764,95; Ponto 7, coordenada norte 7807455,04 e
coordenada este 637591,86; Ponto 8, coordenada norte 7807835,24 e
coordenada este 638644,32; Ponto 9, coordenada norte 7807659,63 e
coordenada este 639066,49; Ponto 10, coordenada norte 7807132,89
e coordenada este 639381,35; Ponto 11, coordenada norte
7807208,16 e coordenada este 640122,13; Ponto 12, coordenada
norte 7806997,20 e coordenada este 640550,44; Ponto 13,
coordenada norte 7807243,26 e coordenada este 640822,13; Ponto
14, coordenada norte 7807375,91 e coordenada este 641652,85;
Ponto 15, coordenada norte 7808072,40 e coordenada este
642146,65; Ponto 16, coordenada norte 7808205,03 e coordenada
este 641714,21; Ponto 17, coordenada norte 7808394,50 e
coordenada este 641672,48; Ponto 18, coordenada norte 7808720,41
e coordenada este 641964,56; Ponto 19, coordenada norte
7809081,84 e coordenada este 642413,62; Ponto 20, coordenada
norte 7809108,37 e coordenada este 642648,80; Ponto 21,
coordenada norte 7808782,46 e coordenada este 642849,86; Ponto
22, coordenada norte 7807565,75 e coordenada este 642583,84;
Ponto 23, coordenada norte 7807205,73 e coordenada este
642322,10; Ponto 24, coordenada norte 7807239,84 e coordenada
este 642147,60; Ponto 25, coordenada norte 7806950,48 e
coordenada este 642018,52; Ponto 26, coordenada norte 7806851,93
e coordenada este 642151,26; Ponto 27, coordenada norte
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7806783,72 e coordenada este 642170,23; Ponto 28, coordenada
norte 7806677,62 e coordenada este 641972,98; Ponto 29,
coordenada norte 7806654,33 e coordenada este 641254,36; Ponto
30 coordenada norte 7806510,33 e coordenada este 641083,66;
Ponto 31, coordenada norte 7806307,59 e coordenada este
641181,40; Ponto 32, coordenada norte 7806307,59 e coordenada
este 641101,75; Ponto 33, coordenada norte 7806190,12 e
coordenada este 640794,50; Ponto 34, coordenada norte 7805947 e
coordenada este 640536,54; Ponto 35, coordenada norte 780541 5,49
e coordenada este 640205,62; Ponto 36, coordenada norte
7804886,67 e coordenada este 640330,24; Ponto 37, coordenada
norte 7804583,52 e coordenada este 639780,23; Ponto 38,
coordenada norte 7804640,36 e coordenada este 639328,82; Ponto
39 coordenada norte 7804370,02 e coordenada este 639141,65;
Ponto 40, coordenada norte 7804354,86 e coordenada este
638743,36; Ponto 41, coordenada norte 7803983,48 e coordenada
este 638845,77; Ponto 42, coordenada norte 7803915,27 e
coordenada este 628800,26; Ponto 43, coordenada norte 7803975,90
e coordenada este 638504,38; Ponto 44, coordenada norte
7804070,64 e coordenada este 638432,31; Ponto 45, coordenada
norte 7804390,80 e coordenada este 638397,36; Ponto 46,
coordenada norte 7804755,37 e coordenada este 637652,24; Ponto
47, coordenada norte 7804497,69 e coordenada este 637576,37;
Ponto 48, coordenada norte 78045421,91 e coordenada este
637492,94; Ponto 49, coordenada norte 7804812,25 e coordenada
este 636588,36; Ponto 50, coordenada norte 7804838,78 e
coordenada este 636140,76; Ponto 51, coordenada norte 7804514,97
e coordenada este 634390,82.

Art. 20 - Fica autorizado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
- IEPHA-MG -, a inscrever em seu Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico, previsto no art. 40 da Lei n° 5.775 de 30 de
setembro de 1971, e no art. 40 , inciso 1, do Decreto n° 14.374, de 10
de março de 1972, a serra de que trata esta lei, situada nos
municípios de Caeté e Sabará, observados os limites descritos no
artigo anterior.

Art. 30 - O plano de recuperação da área degradada, nos limites
geográficos estabelecidos nesta lei, será aprovado pelo órgão



631
ambiental competente, conforme a legislação em vigor, e
executado pela empresa mineradora responsável pela degradação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de abril de 2003.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta vem de encontro ao

desejo incontestável do mundo moderno de podermos manter e
preservar o pouco que ainda resta das reservas do patrimônio natural.

A serra da Piedade é um desses poucos e raros perímetros onde
encontramos raros elementos da fauna e da flora brasileira, além de
se constituir, também, em um centro histórico e religioso, haja vista a
presença no topo desta serrania do Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, erigida no primeiro quarto do século 18 e até hoje ponto de
visitação e de reverência dos católicos.

Necessário é ressaltar que em 26/9/56, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN -, por meio do processo n° 526-
T, procedeu ao tombamento do conjunto paisagístico e arquitetônico
do Santuário de Nossa Senhora da Piedade.

Ainda, em documentação mais remota, qual seja o Decreto-Lei n°
25, de 30/11/37, foi estabelecido que "o monumento histórico e natural
constituído pela Ermida de Nossa Senhora da Piedade e a própria
Serra em que a mesma se acha situada" ficam tombadas de acordo
com essa norma legal.

Também de relevância é dizer que segundo a Fundação Zôo-
Botânica de Belo Horizonte, a região na qual se encontra inserida a
serra da Piedade é área de importância biológica extrema em relação
à fauna e à flora. A serra da Piedade funciona como um laboratório
natural para a evolução dos anuros do Sudoeste do Brasil, e possui
pelo menos três espécies da flora de Minas Gerais que constam na
Lista Vermelha de espécies ameaçadas de extinção e mais sete
espécies que presumivelmente também estão ameaçadas de
extinção. Além disso, estudos de biólogos afirmam que existem pelo
menos duas espécies de bromélias que só ocorrem nessa área.

A regulamentação que ora se propõe visa ao definitivo tombamento
dessa área, como assim desejava o legislador mineiro quando da
promulgação da Carta Estadual, o qual, sem dúvida, manterá essa
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reserva na forma como foi conhecida e que encantou os
naturalistas alemães Spix e Martius e o viajante francês Auguste de
Saint-Hilaire, no século 19, além dos milhares de turistas que se
deslumbram com sua paisagem, hoje ameaçada.

Na certeza de promover, com esta proposição, um grande benefício
à população mineira, espero poder contar com o apoio dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Fábio Avelar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo e de Direitos Humanos.
Oradores Inscritos

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

senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia, iniciados,
há dois meses, os trabalhos desta legislatura, considero de suma
importância ocupar esta tribuna para novamente expressar o meu
agradecimento a todos aqueles que têm confiado em minhas
propostas e ações de trabalho, bem como para manifestar as linhas
de conduta que deverão marcar a minha atuação ao longo deste
mandato.

Minha primeira palavra é de renovação do compromisso com os que
me deram a oportunidade de, pela segunda vez, trabalhar nesta Casa
em favor do povo mineiro, segundo os objetivos propostos por mim ao
longo do primeiro mandato. Em razão desses objetivos, pretendo
continuar envidando esforços nos próximos anos, buscando sempre
assegurar melhor qualidade de vida à nossa população, notadamente
no que se refere ao meio ambiente e ao saneamento básico.

Neste momento, dirijo-me especialmente às lideranças que me
apóiam e que trabalham incessantemente com o objetivo de
apresentar e discutir assuntos prioritários de suas áreas de atuação
comunitária, sempre como porta-vozes permanentes das pessoas,
das suas necessidades e aspirações. Reporto-me, da mesma forma, à
minha equipe de gabinete, sob coordenação de Vicente Pereira. Essa
equipe não tem poupado esforços e imaginação para que o objetivo
final a que me propus seja alcançado.
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Por uma questão de profundo reconhecimento, consciente da

obrigação de retribuir a confiança depositada em mim e nas minhas
propostas, quero agradecer aos amigos, aos eleitores, às lideranças e
às autoridades constituídas de diversos municípios que, pelo resultado
expressivo obtido nas urnas, garantiram-me o direito e o dever de
lutar, nesta Casa, por suas justas reivindicações, desejos e
esperanças. Refiro-me aos meus eleitores de Belo Horizonte, Igarapé,
Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa, minha querida terra natal,
Nova Lima, Raposos, Sabará, Confins, Barra Longa, Santa Cruz do
Escalvado, São Francisco de Paula, Mata Verde, Alpercata,
Leopoldina, Taquaraçu de Minas, Barão de Cocais, Santa Bárbara,
Iguatama, Cristiano Otôni, Baldim e tantas outras que também
influíram decisivamente na conquista dessa vitória. A todos vocês,
com a minha gratidão, a ratificação do compromisso assumido, em
razão do qual me empenharei por meio de um trabalho junto às
próprias comunidades que reivindicam condições dignas de vida.

Agradeço também aos funcionários da COPASA, que, mais uma
vez, em todo o Estado de Minas Gerais, têm confiado neste Deputado
e colega de empresa, delegando-me a responsabilidade de
representá-los no Legislativo, em favor do saneamento e da empresa.
Faço questão de enfatizar para eles e todos que me ouvem que serei
um "copasiano" ao longo de toda a minha vida; lutarei continuamente
pelo fortalecimento dessa concessionária estadual que, a partir de sua
criação, mudou o curso da história do saneamento no Estado,
eliminando "deficits" e elevando os índices de atendimento às
populações de nossas cidades, vilas e povoados, além de assegurar o
nível de saúde e conforto das comunidades.

Grandes são os desafios a serem vencidos nos próximos anos,
desde a obtenção dos recursos indispensáveis aos investimentos da
empresa até a renovação de concessões vincendas. Para defender e
atingir os objetivos que garantirão a sobrevivência e o
desenvolvimento da COPASA, pretendo lutar, ao lado de seus
funcionários e demais colaboradores. Para alcançar esses objetivos
da empresa, contem comigo.

Por tudo isso, considero também importante repetir e enfatizar que
serei sempre um parlamentar comprometido com o saneamento e
com o meio ambiente. Isso porque, cabe relembrar, na dependência
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desses setores inter-relacionados, estão e estarão vinculadas as
condições básicas para a continuidade da vida no planeta. Por essa
prioridade e por ter construído a minha vida profissional numa
instituição ligada a essas atividades, manter-me-ei atento aos
problemas e discussões a elas relacionados.

Entendo igualmente relevante destacar que sou um parlamentar que
está do lado deste Governo que há três meses iniciou o seu mandato.
Trabalhei para que o então candidato Aécio Neves fosse eleito
Governador de Minas e pretendo estar do lado do Chefe do Executivo
em todas as decisões e projetos de interesse do povo mineiro.
Cumprimento S. Exa., particularmente, pelos colaboradores que
escolheu para formar a sua equipe, desejando a todos sucesso na
missão de trabalhar pelo desenvolvimento e progresso de nossa terra.
Sabemos todos dos enormes desafios e das dificuldades que estão à
frente, instigando a capacidade dos administradores para encontrar
soluções coletivas. Posso afiançar, no entanto, que se percebe, pelas
medidas até hoje tomadas e pela orientação já fornecida aos órgãos
públicos da administração estadual, que há uma imensa vontade de
acertar e de estabelecer uma gestão eficiente da coisa pública.

Especificamente sobre a administração do Governador Aécio Neves,
as imensas dificuldades financeiras do Estado têm impedido maiores
avanços nos investimentos. Vive-se ainda uma crucial fase de ajustes
financeiros de modo a assegurar o mínimo: o pagamento da folha de
funcionários. Essa angústia não é um problema apenas do Governo
mineiro. A maioria dos Estados brasileiros vive esse mesmo drama
que, esperamos, no caso de Minas Gerais, seja rapidamente
superado pela ação do Governador, que está ousando na implantação
do que chama de "choque de gestão" na administração pública.

Quero aqui, senhoras e senhores, também fazer justiça a quem, na
administração estadual, tem agido para vencer a inércia motivada
pelas dificuldades financeiras. Falo da nossa companheira Elbe
Brandão, eleita Deputada e designada, graças à visão de Aécio
Neves, para uma importante missão como Secretária Extraordinária
para o Desenvolvimento dos Vales do Mucuri e do Norte de Minas.

Nesses poucos dias no comando da nova Secretaria, a Secretária
tem demonstrado todo o seu dinamismo e paixão pelo trabalho. Sem
verba e sem maior divulgação, tem conseguido aquilo que, com
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certeza, é o caminho mais viável e mais curto para sairmos da
crise. A Secretária Elbe Brandão e sua equipe, com quem me reuni
semana passada, tem desenvolvido um trabalho profundo de
mobilização das lideranças, incentivando a criatividade daqueles que
estão mais perto das comunidades, em busca de soluções para os
graves problemas das regiões sob a abrangência de sua Secretaria.
Ela tem conseguido mexer com a auto-estima das lideranças e,
tenham certeza, em muito pouco tempo estará apresentando os
resultados de seu trabalho, saindo do planejamento para a execução
de suas propostas, muitas delas emergenciais e várias outras de
solução definitiva de questões seculares.

E justamente na busca dessas soluções - motivado pelo seu
entusiasmo e o de toda sua equipe -, que protocolei, nesta Casa, um
projeto de lei que dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à
Construção de Barragens e de Desenvolvimento Econômico das
Regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas.

Esse projeto de lei, fundamentado na Constituição Estadual, em seu
artigo 41, que trata do estímulo à redução das desigualdades
regionais, é, sem dúvida, um instrumento fundamental para quem
como o Governador Aécio e a Secretária Elbe Brandão, quer soluções
definitivas para as regiões. O que estamos viabilizando é o combate
aos efeitos da seca, de forma real, a fim de garantir condições
mínimas para o desenvolvimento de programas de recuperação
econômica, tendo o turismo como um dos pilares de uma vasta região,
rica em potencial natural e que abriga uma população de fibra
incomum.

Meu projeto cria, ainda, condições de atuação conjunta do poder
estadual com o municipal e com a iniciativa privada. Sem essa união,
com certeza, as soluções para as três regiões serão mais complicadas
e, como sempre, nada duradouras.

Mas, ainda mais difícil será, se não tivermos aqui na Assembléia -
que deve ser a usina das idéias para a solução de problemas de
nossa população, exatamente por ser o Poder mais próximo do povo -
a necessária sensibilidade para aprovar o projeto ora em tramitação
nas comissões. Por isso, peço a atenção e conto com o apoio de
todos os meus colegas para sua aprovação. Os Vales do
Jequitinhonha , do Mucuri e região norte mineira têm problemas que
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não são apenas de uma Secretaria, mas de todos nós.

Neste instante, em prosseguimento a meu primeiro pronunciamento
nesta tribuna, expresso um cumprimento especial à Mesa que dirigirá
os trabalhos legislativos desta Casa nos próximos dois anos. Pelo
trabalho dos parlamentares que a compõem e pela correção de
conduta dos mesmos, tenho a convicção de que será um período de
expressivos avanços nesta Assembléia. Manifesto, portanto, a nosso
Presidente, Deputado Mauri Torres, e a todos os demais integrantes
da Mesa, meu respeito e votos de sucesso.

Por último, uma palavra aos meus colegas do PTB: Deputados
Dilzon Meio, Arlen Santiago, Olinto Godinho, Leonídio Bouças e nossa
nova colega Deputada Lúcia Pacifico. Expresso-lhes, neste momento,
meu apreço e respeito. Aproveito o ensejo para cumprimentar também
o novo Presidente Regional do nosso partido, Deputado Romeu
Queiroz, que, com sua experiência, com o nosso apoio, certamente
muito contribuirá para o crescente fortalecimento do PTB, dando-lhe
condições de, cada vez mais, participar das importantes decisões que
este momento histórico da vida da nossa sociedade está a determinar.

Agradeço, por último, a atenção que me dispensaram e afirmo que
estou, eu e o meu Gabinete, à inteira disposição de todos para
quaisquer assuntos em que nossa participação for julgada necessária.

Lembro que tivemos a oportunidade de apresentar e aprovar, na
última reunião da Comissão de Meio Ambiente, requerimento que
possibilita à Comissão estar amanhã em Cataguases, para
acompanhar esse grave acidente ecológico, considerado, com relação
ao meio ambiente, o maior já ocorrido no Brasil. Temos confirmadas
as presenças da Presidente da Comissão e dos Deputados Doutor
Ronaldo e José Milton. Fizemos ainda contato com o Deputado Biel
Rocha, que também apresentou requerimento, igualmente aprovado
pela comissão, para discutir sobre esse acidente.

Gostaríamos, mais uma vez, de dizer da nossa satisfação de fazer
parte da Comissão do Meio Ambiente, que é tão importante e tem à
frente a Deputada Maria José Haueisen que, com certeza, estará
sempre atenta a esses acontecimentos que, de maneira irresponsável,
vêm causando danos ao meio ambiente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados e
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Deputadas. Apresentei à Mesa e solicito a V. Exa., hoje, a votação
de requerimento nos seguintes termos: 'Que seja incluída como
averiguação, na Comissão Especial dos Convênios com a União, o
Decreto n° 43.229, de 27/3/2003, que dispõe sobre o cancelamento de
saldos de empenho inscritos em restos a pagar no exercício de 2002,
e o Decreto n° 43.253, de 31/3/2003, que dispõe sobre a redução de
despesa de custeio do orçamento do Estado para 2003."

Passo a explicar a V. Exa., aos demais Deputados, aos cidadãos
que nos visitam hoje e também à imprensa, do que trata esse
requerimento. Assistimos a uma polêmica aqui, na Assembléia
Legislativa, em que a Deputada Vanessa Lucas solicitou uma
comissão especial para averiguar um ato do Presidente da República,
que cancelava restos a pagar da União e, ao fazer esse
cancelamento, segundo ela, causava prejuízos aos municípios que já
dispunham de convênios que seriam firmados entre União e
municípios. Citou até mesmo Contagem, onde a nobre Deputada
obteve enorme votação e que seria um dos municípios prejudicados
pela ação do Governo Federal. Mas disse também que outros
municípios poderiam ser prejudicados e pediu uma comissão especial
para averiguar quais seriam prejudicados com essa medida do
Governo Lula de suspender os restos a pagar.

Na época, nós, da Bancada do PT, e também a Deputada Jô
Moraes, do PCdoB, tentamos argumentar que seria mais ou menos
natural que o Governo Lula, tendo derrotado uma política de caráter
neoliberal após oito anos de Governo Fernando Henrique Cardoso,
não poderia, ao assumir, comprometer-se com o cumprimento de todo
convênio entre União e municípios, porque estaria sob a égide do
pensamento do governo passado, que assumiu compromissos de
algumas obras. A grande maioria era apenas compromisso, mas,
segundo se dizia, algumas estavam em andamento. Mas o próprio
Governo já havia dito que, quanto às obras em andamento,
prosseguiria sua execução com o orçamento deste ano.

Mas a Deputada Vanessa Lucas achou que não. De fato haveria um
prejuízo muito grande aos municípios.

Então, solicitou formação de Comissão Especial, para averiguar
prejuízos e o porquê de o Governo Lula cancelar restos a pagar, para
que, diante do orçamento, visse prioridades futuras, tendo cuidado
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com obras começadas.

O Governador Aécio Neves tomou a mesma atitude. Por meio do
Decreto n° 43.229, de 27/3/2003, resolveu cancelar os restos a pagar
oriundos do Governo passado. Parece-me óbvio que um governo que
entra não deixe restos a pagar do outro.

Existe uma comissão, presidida pela Deputada Vanessa Lucas,
averiguando possíveis prejuízos por não se terem os restos a pagar
do Governo Federal. Por isso, é justo que esta Casa passe a
averiguar possíveis prejuízos do ato do Governador Aécio Neves.

Requeiro que a Comissão averigúe quais prejuízos podem ocorrer
nos municípios e quais serão atingidos por restos a pagar cancelados
pelo Governador Aécio Neves. Deve ter feito isso porque quer dar
prioridades aos municípios. Por questão de economia, não seria justo
pedir a formação de outra comissão. Imaginem haver duas: uma que
vai a Contagem em um dia e, posteriormente, a outra. Depois vai a
São Sebastião do Paraíso, a Medina. Deve haver muitos municípios
com restos a pagar.

Peço a V. Exa. que acolha o requerimento e o coloque em votação,
para que a Comissão analise o que acontece com as obras de restos
a pagar do Governo Lula e Aécio.

Creio que a Deputada compreenderá, não por questão ideológica de
oposição ao Governo Lula, mas porque está preocupada com os
municípios mineiros. Quis a fiscalização e creio que, agora, quererá
seja verificado se houve prejuízo com o Governo Aécio. Os municípios
precisam do apoio da Assembléia.

O Deputado José Henrique (em aparte)* - A sugestão do Deputado
é importante, mas, por se tratar de verba da União, seria bom que o
Congresso Nacional formasse comissão para acompanhamento dos
recursos liberados. Sabemos que existem obras inacabadas
superfaturadas e com desvio de recursos. Cabe à Assembléia
acompanhar os municípios mineiros, mas caberia ao Congresso
formar comissão. O Tribunal de Contas acompanha, mas é também
competência do Congresso Nacional.

O Deputado Rogério Correia - Outro dado importante é o
acompanhamento do recurso, que precisa ser fiscalizado. Sabemos
que denúncias foram feitas e precisam ser acompanhadas por esta
Casa. Apesar de ser verba federal, tem incidência no município.
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Foi bem lembrada essa questão. Concordo com V. Exa. A

comissão já instituída poderia fazer esse trabalho, ou seja, verificar
que destino tiveram os recursos liberados para aqueles municípios.

Portanto, Sr. Presidente, esta é a minha reivindicação: em vez de
constituirmos outra comissão para averiguar os restos a pagar dos
Governos Lula e Aécio, que a mesma comissão taça isso. O decreto
de 27/3/2003 cancelou os restos a pagar. Em 31 de março, o
Governador dispôs sobre redução de despesa de custeio do
orçamento do Estado. Houve muitas críticas aos cortes orçamentários
feitos pelo Governo Federal. Isso é óbvio, porque o orçamento foi feito
no Governo anterior. Se não forem feitos ajustes, o novo Governo terá
de cumprir à risca o orçamento do Governo que perdeu,
principalmente no caso de Fernando Henrique, inimigo do Lula e do
PT há muito tempo. Portanto, seria de esperar que o orçamento não
fosse totalmente respeitado. Em Minas foi diferente, porque o
Governador Aécio Neves teve apoio de Itamar Franco. Então,
podemos supor que estava envolvido na elaboração do orçamento.

O Governador de Minas decidiu cortar R$39.000.000,00 do
orçamento estadual, detalhando os cortes. Isso deveria ser incluído no
requerimento, a fim de verificarmos os prejuízos na área social, em
particular nos municípios. Foram cortes profundos em áreas sociais. O
ITER foi o que mais sofreu, pois 71,2% do seu orçamento foi cortado.
Como a reforma agrária é muito importante, é preciso averiguar se
isso paralisará o processo daquele instituto. Essa comissão poderia
nos ajudar nisso. Estou dando esta sugestão pensando na contenção
de despesa da Casa. Mas, se o Presidente julgar necessário, poderá
formar outra comissão diferente daquela solicitada pela Deputada
Vanessa Lucas.

O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, que engloba as
áreas mais pobres, teve um corte de 63,5%. Não vi ainda nesta
tribuna os representantes do Norte de Minas. Considero-me Deputado
daquela região, onde recebi mais de 10 mil votos. Mas não vi nenhum
dos parlamentares ali nascidos reclamar do corte de 63,5% da verba
destinada ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste. Além
dos Deputados do PT - a Deputada Maria José Haueisen também já
manifestou a sua preocupação -, é necessário que Deputados da base
do Governo ocupem esta tribuna para reclamar desse corte, que
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prejudicará os municípios mais pobres do Estado.

A Secretaria da Educação sofreu uma redução de 31,4%, embora
nos palanques eleitorais as áreas de educação e saúde sejam a base
das campanhas. Deputados Durval Angelo e Sargento Rodrigues, o
Corpo de Bombeiros teve um corte de 28,6%. Na Secretaria da
Cultura, a redução foi de 23,3%. Em algumas áreas os cortes foram
menores, embora não devessem existir. Na Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, o corte foi menor, de 19,9%, o
que mostra a força do Deputado João Leite. Parabenizo-o, embora
deva estar infeliz com essa redução numa Secretaria importante,
administrada pelo PSB. O Deputado Miguel Martini está ansioso para
falar, certamente para criticar esse corte de quase 20% no orçamento
destinado por Itamar Franco.

E vai assim por diante. A PM teve cortes de 21%, a área social
sofreu drasticamente com a redução de quase R$ 40.000.000,00.

Sr. Presidente, solicito a formação de comissão para averiguar os
cortes feitos em restos a pagar e na área social, de forma a verificar o
impacto dessas ações nos municípios mineiros, ou a inclusão desse
assunto na pauta da comissão especial presidida pela Deputada
Vanessa Lucas, para análise desses dois decretos. Gostaria que esse
requerimento entrasse na pauta desta reunião para ser aprovado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Na próxima semana
traremos os números referentes à educação, realmente alvissareiros.
Existe criatividade por parte da Secretária de Educação e
determinação desse Governo em atacar questão.

Quanto aos cortes, são resultado da herança de quatro anos em que
este Estado ficou sem Governador, gerando déficit orçamentário de
R$2.400.000.000,00. Isso precisa ser enfrentado e precisamos discutir
com dados exatos. A primeira questão a ser analisada é a fiscal,
problema seriíssimo, já que a herança foi extremamente danosa. O
Governador demonstra grande preocupação com o Norte de Minas e
até criou secretaria extraordinária. Em apenas quatro meses não é
possível ter ouvido todos os problemas do Estado. E é nesta direção
que trabalha. Estive com o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, que mostrou brilhante planejamento.

O Presidente Lula fez cortes profundos, e essa decisão incomoda os
Governadores e Prefeitos. Observem que o Governo Federal gerou
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superávit primário de R$16.000.000.000,00 antes do término deste
primeiro trimestre. Ou seja, tem dinheiro! Diferentemente de Minas
Gerais, que não possui recursos. Portanto, para o bem do Estado, é
preciso reajuste fiscal, exatamente o que pretende o Governador.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Estarei atento, no discurso
de V. Exa., às explicações que nos são devidas. Mas espero seu voto
favorável a que a Comissão possa averiguar os cortes do Governo
Aécio e do Governo Lula.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, funcionários desta Casa, público que nos visita e que nos
vê pela TV Assembléia, completaram-se, ontem, 20 anos do
falecimento da inesquecível cantora Clara Nunes. A voz que marcou a
MPB ensaiou os primeiros acordes em Caetanópolis e Paraopeba,
nas festas de família, nos cinemas, nas igrejas, nos bailes da
sociedade local.

Clara trabalhou na fábrica de tecidos e a todos encantava com sua
simplicidade e simpatia, sempre amiga de todos, alegre. Sonhava em
ser cantora. Quando começaram a surgir as oportunidades, deixou
Minas e se projetou definitivamente no cenário artístico brasileiro.
Famosa e admirada, não perdeu o vinculo com a região onde nasceu
e se criou. Ajudava a família e iniciou um trabalho nobre, de apoio às
crianças carentes. O seu ideal era ampliar esse trabalho com as
crianças e, hoje, a família, especialmente sua irmã Mariquita, vem
cuidando dessa obra com muito carinho, como também procura
organizar o Museu Clara Nunes, que reunirá importante acervo.

Foram muitos os prêmios recebidos. Um deles teve significado
especial, pois a cantora ganhou, em um concurso de canto, no início
da carreira, uma vitrola que foi muito utilizada por ela. O
reconhecimento do povo brasileiro ao valor da grande Clara Nunes é
emocionante. Nesses 20 anos, ela continua lembrada e admirada,
ainda muito ouvida. Em nossa região, tanto em Caetanópolis, como
em Paraopeba e em Sete Lagoas, a memória de Clara é reverenciada
a todo momento. Trata-se de uma filha querida, que muito amou sua
terra e sua gente e, apesar do sucesso, não se esqueceu de seus
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amigos e sempre valorizou o nosso Estado. Sua morte prematura
calou uma voz privilegiada e interrompeu uma carreira que prometia
muito mais. Quero, pois, neste pleito, homenagear a nossa Clara
Nunes e manifestar à sua família o meu apreço. Quero, também,
somar esforços pela criação do museu que perpetuará sua lembrança.

Hoje, a TV brasileira completa 53 anos. Desde as primeiras
transmissões, em caráter experimental, até os dias atuais, foi um
avanço inigualável. A televisão é um dos mais acessíveis meios de
comunicação e está presente em todos os lares. A TV nos aproxima
dos fatos no exato momento em que estes acontecem. Foi assim com
a catástrofe ocorrida com as torres gêmeas em Nova lorque, tem sido
assim com essa lamentável invasão do Iraque pelas forças de
coalizão, e, agora, com o acidente ecológico em Cataguases. A TV é
entretenimento, notícia, lazer e informação. Quero homenagear a TV
Assembléia, que cobre o nosso dia-a-dia e permite aos eleitores o
acompanhamento do nosso trabalho, assistindo, ao vivo, às atividades
parlamentares. Suas equipes, estruturadas com os melhores
profissionais de comunicação, fazem uma cobertura correta, sempre
atentos à qualidade das imagens, à fidelidade da notícia, à melhor
divulgação do nosso trabalho. Manifesto, pois, nesta oportunidade, o
meu aplauso, e acredito que dos demais colegas Deputados, se assim
me permitem, ao Diretor de Comunicação Institucional desta Casa,
Ramiro Batista de Abreu, e, de modo especial, ao Gerente-Geral de
Rádio e Televisão, Rodrigo Barreto de Lucena. Esses cumprimentos
se estendem a todo o pessoal de apoio, à Gerência de Edição, de
Operação, de Reportagem, e ainda aos caros operadores de câmeras
que nos acompanham neste Plenário.

A todos, enfim, que levam à maioria dos municípios mineiros as
imagens desta Casa, prestando serviço inigualável à democracia, a
minha admiração.

Estou certo de que sem a TV Assembléia o acesso dos nossos
representados não seria tão amplo, pois estas galerias não
comportariam fração mínima dos cidadãos que, diariamente,
acompanham, de suas casas, o nosso trabalho. A TV Assembléia é
exemplo pujante da força da televisão brasileira, que, em 3/4/50,
iniciou os primeiros passos de uma jornada vitoriosa em nosso País.
Homenageando-a, cumprimento todas as demais emissoras
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instaladas no Estado, parte integrante de nossas vidas.

Apresentei ontem requerimento solicitando a instituição de um
plantão na Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, com o
objetivo de dar andamento imediato às providências mais urgentes em
casos ocorridos à noite ou em finais de semana, como aconteceu em
Cataguases. Segundo informações, as autoridades locais não
conseguiram falar com a FEAM, que se encontrava fechada no fim de
semana. Se tivessem conseguido, talvez fosse possível minimizar as
conseqüências do grave acidente, avisando as autoridades do Rio de
Janeiro sobre a possibilidade de contaminação do rio Paraíba do Sul.

Espero que a Secretaria do Meio Ambiente adote tal providência,
que completará trabalho preventivo indispensável.

Agora, pergunto: como está a situação econômica do proprietário da
caminhonete rosa que servia para o comércio de caldo de cana e
água de coco, em frente à Assembléia? Muito obrigado.

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

Deputados, assessores, TV Assembléia, nesta manhã, esta Casa foi
palco de muitas discussões nas várias comissões temáticas. Tivemos
o prazer de receber o Secretário Anastasia, figura extraordinária, que,
com seu exemplo e determinação, esclareceu o planejamento e o
destino das finanças do Estado. Na Comissão de Saúde, recebemos o
Secretário Marcus Pestana, acompanhado do Secretário Adjunto, o
ex-Deputado Hely Tarqiínio, que demonstraram, com inteligência, a
preocupação com o povo mineiro.

Não obstante a realização de várias comissões importantes, poderia
transmitir aos nossos pares e ao povo mineiro, passo a passo, tudo o
que aprendi com os Secretários.

Quero reproduzir o artigo do ilustre Deputado Federal Vittorio
Medioli, publicado hoje no jornal 'O Tempo', que li tomado por forte
emoção. Conseguiu traduzir particularmente o que pensa, age e
espera do amanhã.

Peço licença, Sr. Presidente, dada a importância dessa matéria -
cujo artigo já foi comentado por muitos -, para trazer ao seio desta
Casa o pensamento e, particularmente, essa grande mensagem de
Vittorio Medioli.

Os termos exatos, precisos, fruto da inteligência desse brilhante
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articulista, não me reservam outra opção a não ser pedir-lhe vênia
para, do alto desta tribuna, fazer ressoar a sua viva mensagem,
repleta do desejo de paz e harmonia entre os homens.

Eis suas palavras: (- Lê:)
Nada de novo. Gente suando por mais riqueza, títulos e honras.

Nada que se possa classificar como felicidade, serenidade, paz e
amor. Riqueza acima do necessário e da qual não se precisa. Riqueza
para apagar desejos que ainda nem se formaram; riqueza para pagar
agentes e advogados que a defendam do assalto dos outros, da fome
do Leão, de golpes desonestos.

Riqueza exposta à especulação, aos malandros do 'colarinho-
branco', à queda da bolsa, à desvalorização cambial. Riqueza que,
vencendo todos os obstáculos, ficará certamente fora do caixão e será
gasta um dia por alguém escolhido por Deus ao acaso. Um atrevido,
um relapso, um dissoluto, um bobo, um banqueiro ou, ainda, um São
Francisco, um místico que levantará um santuário num vale do Tibete.

Riqueza é um empréstimo. Um dia o homem se separará dela e a
deixará nas mãos do destino, cruel ou feliz, mas a deixará.

Há outro tipo de homem cuja fome nada é capaz de saciar. Homens
diferentes: alguns ricos, outros pobres. Duas humanidades e um único
Deus. Dá para entender?

Quem tem muito não tem tempo e nem sossego, quem perdeu tudo
costuma perder a si mesmo. O que é a riqueza? O que fazer dela? Em
que cofre estará segura?

Segundo Salomão, a verdadeira riqueza é a sabedoria, e dela diz
com entusiasmo: 'E mais que a saúde e a beleza, gozei dela mais do
que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se
extingue.

Há na sabedoria um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil,
móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo,
livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que
pode tudo e cuida de tudo... E ela uma efusão da luz eterna, um
espelho sem mancha da atividade de Deus, e uma imagem de sua
bondade.

Eu a amei e procurei desde a juventude, esforcei-me por tê-la por
esposa e me enamorei de seus encantos... Por meio dela obterei a
imortalidade.., e recolhido em minha casa, repousarei junto dela...



645
A maior riqueza, a riqueza imperecível, é a sabedoria. A única

que usa a grandeza com humildade, a justiça com misericórdia, a
força com doçura e a inteligência com amor.

E um presente que Deus concede ao homem, tirando-a de si e
deixando-o digno de ser 'a sua imagem e semelhança'. Sabedoria,
quanta falta você faz!'

Diversas são as ponderações que podemos extrair desse arrazoado.
Porém, é impossível não associar as conclusões que ele provoca com
a realidade presente, que agride a todos nós.

Na verdade, a pergunta é se estamos diante de um novo império
romano com sotaque anglo-texano. Isso porque aos Estados Unidos,
que teve as mãos livres para moldar o mundo a seu talante, faltaram a
grandeza e a sabedoria necessárias para fazê-lo.

Assim, nesse mundo globalizado, inevitavelmente, é de se temerem
as conseqüências deste momento, que aponta para uma nova história
ainda mais adversa.

E de se temer a fúria com que o homem se lança sobre as riquezas
naturais, colocadas à sua disposição pelo Criador. Elas são o maior
empréstimo oferecido à humanidade, que, lamentavelmente, delas
tem-se utilizado como se não tivesse de prestar contas um dia ao seu
verdadeiro dono.

Não é a busca de uma dessas riquezas - o petróleo -, e do poder
que a sua conquista possibilita, que nos faz testemunhar a insensatez
que se alimenta de inúmeras vítimas. Crianças, jovens, adultos,
homens e mulheres, sucumbem ante a estupidez da guerra em curso.

Diante do poderio bélico que afronta toda a opinião mundial, parece
não nos restar outra arma a não ser a irresignação.

Diante da tirania - interna e externa - que massacra um povo, não
haverá arma mais poderosa que a esperança, que impulsiona o
homem a perseverar na vereda da paz e na construção do verdadeiro
bem comum.

Foi para essa missão que o homem foi formado. Foi para esse
elevado propósito que o ser humano foi criado. Mas como nos
distanciamos da concepção original! Como nos afastamos da vontade
divina!

É nosso desafio reencontrar esse caminho. É nosso mister restaurar
essa condição, que nos revela a essência do homem, criado para
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relacionar-se com o seu Criador e para amar o seu próximo como a
si mesmo.

Que o alvorecer de um novo tempo encontre os nossos corações
repletos de humanidade, desse sentimento que o Criador sonhou na
eternidade e que, felizmente, não se ausentou ainda do nosso meio,
apesar de, às vezes, prevalecer a brutalidade e a violência em nome
de interesses inconfessáveis!

Que Deus nos ajude a superar este momento de grave expectação,
conduzindo-nos ao bom-senso, gerando em todos nós o espírito da
conciliação, que é a boa semente para frutificar a verdadeira paz entre
os homens!"

Com essas palavras, nada mais oportuno que uma reflexão
profunda dentro de nossos corações, dentro de nossas famílias,
fazendo com que essa paz prevaleça e com que frutifique cada dia
mais. Hoje assistimos a essa grande discórdia, a um momento tão
difícil e trágico, que dói em nossos corações. Que essa mensagem de
Vittorio Medioli sirva para uma reflexão profunda. Que Deus possa,
com sua santa mão, na condição maravilhosa de Criador e nosso Pai,
abençoar os destinos desta Casa, do Brasil e do mundo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho* - Caro amigo Presidente Rêmolo

Aloise, demais colegas que compõem a Mesa, colegas de Plenário,
das galerias e da imprensa e todos que nos acompanham,
exatamente agora, às três horas, iniciamos um ato de todos os
partidos, de todas as entidades e da sociedade civil pela paz. Como
foi bem colocado, essa guerra absurda e inaceitável deve-se a
interesses econômicos, sacrificando-se mais uma vez vidas inocentes.
Gostaria de registrar, em nome da nossa bancada, e tenho certeza de
que em nome de todos os Deputados e Deputadas desta Casa,
repúdio a essa guerra, a mais esse ato insano dos Governos dos
Estados Unidos e de todos os países que seguem a cabeça de Bush.

Gostaria de abordar dois assuntos. Um deles diz respeito à
Assembléia Metropolitana. Tínhamos um órgão na Região
Metropolitana que cuidava do seu planejamento. Esse órgão foi criado
na época da ditadura, com excelentes técnicos, para planejar a
Região Metropolitana e ter, nos grandes temas relacionados aos
municípios que compõem essa Região, soluções comuns. No
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Governo de 1986, o PLANBEL foi extinto. Porém, a lei que
extinguiu o PLAMBEL e passou suas atribuições para a Fundação
João Pinheiro e para a Secretaria do Planejamento não pôde se
efetivar, na medida em que deveria haver uma lei complementar
extinguindo o PLANBEL. A Constituição de 1988 apresenta uma série
de avanços no que diz respeito às Regiões Metropolitanas, com a
previsão da Assembléia Metropolitana e a obrigação do Estado ser o
ente gestor. Cabe ao Estado um papel relevante no que diz respeito à
Região Metropolitana e à implementação das grandes soluções, até
mesmo do Plano Diretor. Esta Casa, ao regulamentar a Assembléia
Metropolitana, o fez de modo equivocado. Criou-se a Assembléia
Metropolitana, onde os municípios têm um peso igual. O Município de
Raposos, por exemplo, sem nenhum demérito ao município porque
cada um tem seu peso, sua população, seus problemas, tem o mesmo
peso de Belo Horizonte, de Contagem, de Santa Luzia. O Estado tem
o mesmo peso do Município de Raposos ou de qualquer outro
município.

O Estado tem apenas um voto. O que aconteceu na prática? Essa
Assembléia Metropolitana praticamente não existiu. Não temos plano
diretor metropolitano, órgão técnico que cuide do planejamento da
RMBH nem fundo metropolitano. Nos últimos 15 anos, tivemos um
retrocesso, e não foi apenas em razão da legislação. Houve omissão
do Estado no que diz respeito ao enfrentamento dos problemas da
Região Metropolitana.

No Estado, temos duas Regiões Metropolitanas: a do Vale do Aço e
a da Grande Belo Horizonte. O Deputado Chico Simões e eu estamos
entrando com uma proposta de emenda à Constituição que pretende
iniciar a reformulação da Assembléia Metropolitana. No ano passado,
tivemos o estatuto da cidade, uma grande inovação que prevê a
participação efetiva da sociedade civil nas assembléias
metropolitanas, nos conselhos e órgãos de decisão. O Governo Lula
criou o Ministério da Cidade.

A proposta que estamos apresentando, em seu art. 45, determina
que a Região Metropolitana tenha as seguintes instâncias: Prefeitos
dos municípios da Região Metropolitana; Vereadores da Câmara
Municipal, por ela indicados, em número e proporcionalidade, de cada
município em razão da população, fixados em lei complementar;
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representantes do Colar Metropolitano, em número fixado em lei
complementar; representantes dos órgãos do Poder Executivo
envolvidos na gestão das funções públicas de interesse comum da
Região Metropolitana, indicados pelo Governador do Estado, como a
COPASA, CEMIG e demais órgãos estaduais; representantes do
Poder Legislativo - a Assembléia Legislativa tem um representante e a
Câmara Municipal de Belo Horizonte tem três. A participação da
Assembléia Legislativa ficou extremamente desigual e prejudicada;
representante do Poder Judiciário, por ele indicado; representantes da
sociedade civil com critérios estabelecidos em lei complementar.

No caso, propomos que tivéssemos uma grande assembléia
metropolitana com participação ampla. Teríamos um conselho de
desenvolvimento da região metropolitana, com caráter deliberativo,
composto paritariamente por representantes do Poder Executivo
Estadual e representantes da Assembléia Metropolitana, na forma da
lei complementar.

A idéia é que o Estado, de acordo com a Constituição, deve
participar com 50%. Seria também criada a agência de
desenvolvimento com caráter técnico e executivo. Teríamos a criação
das três instâncias. O detalhamento deixaríamos para a lei
complementar, quando faríamos uma grande discussão.

Conforme o art. 46, ao Estado incumbe: '1 - instituir Agência de
Desenvolvimento para cada região metropolitana do Estado
responsável pelo suporte técnico para elaboração e execução dos
planos, programas ou projetos relacionados com as funções públicas
de interesse comum; II - supervisionar ou orientar, coordenar e
controlar a execução de que trata o inciso anterior, observados os
critérios, diretrizes e normas regulamentares estabelecidos pela
assembléia metropolitana".

O parágrafo único do art. 43 da Constituição do Estado passa a
vigorar com a seguinte redação: "As diretrizes do planejamento
integrado do desenvolvimento econômico e social, incluídas as das
funções públicas de interesse comum, serão objeto de plano diretor
metropolitano aprovado pela assembléia metropolitana'. Temos que
ter um plano metropolitano.

Temos de ter um plano metropolitano. Cabe a esta Casa realizar
esse debate. Com o Deputado Chico Simões, procuramos o Governo
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do Estado para, com a RMBH e Vale do Aço, debater a questão e
os problemas a serem resolvidos. Que não continuemos no vácuo. Na
RMBH, as pessoas sentem na carne os problemas, mas não vêem
perspectiva de solução.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - O projeto abre a discussão
sobre o funcionamento de regiões metropolitanas que não cumprem
seu papel. Quando se pensa em região metropolitana, imagina-se um
aglomerado urbano de cidades distintas, mas com a vida
minimamente igual. No Vale do Aço, temos realidades distintas nas
quatro cidades. Convivemos com pessoas de Betim, Contagem,
Igarapé, Neves, Belo Horizonte, parecendo-me que não são vizinhos.
Há necessidade de planejamento, uma política que promova mínima
igualdade, designando responsabilidade às cidades. Temos visto
cidades com planejamento de ocupação de solo, respeitando o meio
ambiente, enquanto outras, próximas, não levam isso em
consideração, promovendo desequilíbrio, abrindo mão de tributos. Há
casos de várias empresas com incentivo atuando em determinados
municípios só no papel, estando, em realidade, presentes em outras
cidades.

E necessário mudança estrutural. O debate, abrangendo a
sociedade, deve ser patrocinado por esta Casa. Sem que as cidades
percam a autonomia, o projeto precisa sair do papel. Assim, não
haverá realidades distintas entre as cidades. Conto com o apoio desta
Casa para discutirmos a melhor maneira de conduzir a Região
Metropolitana.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Roberto Carvalho pelo resgate histórico sobre questões vinculadas à
falta de planejamento metropolitano, e o Deputado Chico Simões pela
apresentação da proposta de emenda à Constituição.

Sabemos que saneamento, transporte, meio ambiente, geração de
emprego e renda não se circunscrevem aos limites geográficos dos
municípios, que precisam de ações mais amplas e planejadas. Há
necessidade de um plano diretor metropolitano. Depois da
Constituição de 1988, cada município realizou o próprio plano,
desvinculado de uma lógica metropolitana. E fundamental recurso
financeiro para o fundo metropolitano. Atualmente, cada município
olha sua parte. Quem perde com isso é o cidadão, uma vez que a
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temática e os problemas são metropolitanos, para os quais não
devemos pensar em soluções domésticas, circunscritas aos limites
geográficos. Nós, que temos trajetória de militantes na RMBH,
conhecemos a importância do debate.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Roberto
Carvalho, fico feliz em observar de perto essa sua iniciativa
maravilhosa, para qué possamos promover aqui uma grande
discussão sobre a RMBH. São diversos os temas a serem abordados:
transporte, saneamento básico, industrialização, etc., que devem ser
discutidos pela AMBEL, que, apesar de suas imensas prerrogativas
constitucionais, nunca prestou serviço nem cumpriu nenhum papel na
Região Metropolitana.

O senhor está de parabéns, pois dará a todos nós a oportunidade de
realizar aqui uma profunda discussão, da mais alta importância para o
desenvolvimento da região metropolitana. Tenho certeza de que o
senhor irá nos ajudar a encontrar mecanismos para acabarmos com
algumas injustiças, como a que acontece, por exemplo, com lbirité,
minha querida terra natal, que contribui, mesmo sendo uma das
cidades mais carentes do Estado, cedendo água para Belo Horizonte;
e a COPASA nunca retribuiu essa generosidade.

Estaremos atentos e participaremos. Por meio dessa medida, o
senhor dá uma grande oportunidade ao povo da Região
Mmetropolitana de encontrar mecanismos mais justos, solidários e
humanos.

O Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Deputado Dinis Pinheiro.
Agradeço a paciência de todos.

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

ja Fase
Abertura de Inscrições

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 26/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e
outros. Pelo BPSP: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado
Doutor Viana; suplente - Deputado Márcio Passos; pelo Bloco PT-PC
do B: efetivo - Deputado Roberto Carvalho; suplente - Deputado Biel
Rocha; pelo PMDB: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente -
Deputado Gilberto Abramo; pelo PTB: efetivo - Deputado Leonidio
Bouças; suplente - Deputado Olinto Godinho. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
27/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Domingos'Sávio; suplente - Deputada Ana Maria;
pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente -
Deputado Márcio Passos; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada
Jô Moraes; suplente - Deputado Roberto Carvalho; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PL: efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Célio
Moreira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
28/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente - Deputado Carlos
Pimenta; pelo Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Roberto Ramos;
suplente - Deputado Elmiro Nascimento; pelo Bloco PT-PC do B:
efetivo - Deputado Durval Angelo: suplente - Deputada Cecilia
Ferramenta; pelo PL: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente -
Deputado José Milton; pelo PTB: efetivo - Deputada Lúcia Pacífico;
suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
2912003, do Deputado Jayro Lessa e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Wanderley Ávila; pelo
Bloco PFL-PPB: efetivo - Deputado Roberto Ramos; suplente -
Deputado Antônio Genaro; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada
Manha Campos; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB:
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efetivo - Deputado Adalciever Lopes; suplente - Deputado Ivair
Nogueira; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente -
Deputado Olinto Godinho. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
30/2003, do Deputado Jayro Lesse e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Zé Maia; suplente - Deputada Maria Olivia; pelo Bloco FEL-
PPB: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado Roberto
Ramos; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria Tereza
Lara; suplente - Deputado Padre João; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Gilberto Abramo; suplente - Deputado José Henrique; pelo PL: efetivo
- Deputado Jayro Lessa: suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco.
Designo. As Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n o

s 383 e 384/2003, da Comissão de Defesa do
Consumidor, e 385 a 389/2003, 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 pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 3 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 237/2003, do Deputado Chico Simões; e de Turismo
- aprovação, na 4' Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
239/2003, do Deputado Dimas Fabiano; 241/2003, dos Deputados
Jayro Lessa e Bonifácio Mourão; 248/2003, do Deputado Chico
Simões, e 254/2003, da Deputada Maria Olivia (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira,

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.479/2002. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

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

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como se pode
verificar, não há quórum para votação nem para discussão. Há muito
tempo, fizemos um acordo para a votação desses projetos. A Bancada
do PT-PC do B está apta a votar os projetos. Nossos Deputados
permanentemente comparecem para encaminhar a votação. Porém,
não sentimos, por parte da base do Governo, a mesma vontade.

Se não há quórum para votação, não há por que insistirmos na
discussão sem que haja aqui o número estabelecido pela
Constituição, qual seja, 26 Deputados. Por isso, peço a V. Exa. que
proceda à recomposição de quórum, visando ao comparecimento de,
no mínimo, 26 Deputados, para que possamos tentar um processo de
votação, ou termine a reunião, verificando a ausência de Deputados.

Faço um apelo aos Deputados da base governista para que
cheguem a um consenso, a fim de que possamos limpar a pauta, visto
que não há, depois do acordo que fizemos, nenhuma objeção ao
prosseguimento da pauta.

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
4, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 4/4/2003
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - Célio Moreira - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Jô

Moraes - Maria José Haueisen - Paulo Piau - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 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 7, às
20 horas.
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 17 a REUNIÃO ORDINÁRIA,

EM 101412003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Maria José Haueisen

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra.
Presidente - Palavras do Sr. Jarbas Soares - Palavras do Deputado
Doutor Ronaldo - Palavras da Ministra Marina Silva.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência convida a

tomarem assento à mesa a Exma. Sra. Marina Silva. Ministra de
Estado do Meio Ambiente; e os Exmos. Srs. João Bosco Senra,
Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente;
Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais; Evandro Xavier
Gomes, Presidente da Fundação ZooBotãnica de Belo Horizonte;
Jarbas Soares, Promotor de Justiça do Meio Ambiente; e Deputado
Doutor Ronaldo, membro da Comissão de Meio Ambiente desta Casa.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários

à recepção, nesta Casa, da Exma. Sra. Marina Silva, Ministra de
Estado do Meio Ambiente.

Palavras do Sr. Presidente
Registramos, com alegria, a presença da Ministra Marina Silva em

nosso Plenário, para falar sobre seus projetos e sonhos para a política
de meio ambiente em nosso País. Passaremos, neste momento, a
Presidência à Deputada Maria José Haueisen, Presidente da
Comissão de Meio Ambiente desta Assembléia.

Palavras da Sra. Presidente
Autoridades presentes, Sras. e Srs. Deputados, senhores e

senhoras, telespectadores da TV Assembléia, querida Ministra Marina
Silva, dizer da nossa alegria em tê-la conosco seria repetir tudo o que
já foi dito e de que realmente a senhora é merecedora. A Comissão de
Meio Ambiente sente-se honrada com a presença da Ministra, com
certeza, irá passar seus conhecimentos e ouvir nossas demandas.

Primeiramente, falaremos das nossas dificuldades e problemas.
Posteriormente, teremos o prazer de ouvi-Ia, com sua admirável
experiência e competência.
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Entre os diversos assuntos abrangidos pela temática ambiental, a

questão da águas em Minas Gerais reveste-se de uma importância
extraordinária. A responsabilidade que temos quanto à utilização
adequada desse bem precioso e indispensável à vida é enorme, pois
a gênese dos principais cursos de água do País, à exceção dos rios
das bacias amazônicas, ocorre em território mineiro. Rios como o São
Francisco, o Grande e o Paranaíba, formadores do Paraná, o Doce, o
Jequitinhonha, o Pardo, o Mucuri, todos de extrema relevância
cultural, socioeconômica e ambiental para as regiões banhadas por
suas águas, têm suas nascentes nas terras altas de Minas, o que
confere ao Estado o apelido de "caixa-d'água" do Brasil. Assim, a
qualidade de vida de grande parcela da população brasileira depende
da maneira como gerenciarmos esses recursos.

A Assembléia Legislativa de Minas, consciente dessa
responsabilidade, vem demonstrando, de forma inequívoca, sua
preocupação com a questão. São diversas as ações empreendidas,
na última década, em prol da recuperação de nossas bacias
hidrográficas. São exemplos dessas ações os Seminários Legislativos
Aguas de Minas 1 e II, realizados em 1993 e 2002, sendo que o
primeiro subsidiou a elaboração das leis que tratam das políticas
nacional e estadual de recursos hídricos; e o segundo serviu para
avaliar a efetividade dessas políticas. Da mesma forma, as Comissões
Interestaduais Parlamentares de Estudos das Bacias Hidrográficas
dos Rios São Francisco e Doce - CIPEs São Francisco e Rio Doce -,
que congregam Deputados das Assembléias Legislativas dos Estados
que compartilham essas bacias com Minas, têm o objetivo de buscar
soluções para o desenvolvimento sustentável dessas regiões. Em
2001, esta Casa liderou um grande esforço, do qual participaram
diversos segmentos da sociedade civil, no que se denominou
Movimento Minas em Defesa das Aguas, com uma série de atividades
contra a privatização de Furnas, a desverticalização da CEMIG e a
transposição das águas do São Francisco sem os estudos ambientais
adequados, entre outras ações.

Uma das conseqüências dessas ações, como se detectou no
Seminário Aguas de Minas II - que reuniu cerca de 1.400 pessoas na
plenária final, nesta Casa, e que contou com reuniões preparatórias
em 17 cidades selecionadas em todas as regiões do Estado -' é que a
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política de gerenciamento de recursos hídricos é a mais adequada,
notadamente no que tange à gestão por bacia hidrográfica, de
maneira democrática e participativa, mediante a criação dos comitês
de bacia. Contudo, notou-se um problema grave no funcionamento
desses comitês, que estão sendo criados e não contam com o suporte
governamental mínimo necessário para seu funcionamento.

Ministra, sabemos do interesse de V. Exa. pela questão e
registramos com satisfação a indicação do Dr. João Bosco Senra para
a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério, cientes de que se
trata de pessoa plenamente comprometida com o tema das águas,
como demonstrou quando esteve à frente do IGAM. Como V. Exa.
pretende encaminhar essa demanda em sua gestão?

Parques nacionais no vale do Jequitinhonha: criado por decreto em
13/12/2002, o Parque Nacional das Sempre-Vivas possui área de
124.000ha e abrange os municípios mineiros de Diamantina,
Buenópolis, Bocaiúva e Olhos-d'Agua. Segundo declaração do ex-
Ministro José Carlos Carvalho, nosso atual Secretário de Estado, os
recursos para regularização fundiária já estavam garantidos. Só do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC -, seriam
repassados R$160.000.000,00 para o Governo atual. Foi divulgada,
ainda, a criação do Parque Nacional da Mata Escura, Com esses,
Minas Gerais passa a ser a unidade da Federação com maior número
de parques nacionais, sete ao todo. Sabe-se que a situação fundiária
dessas áreas, mesmo nos parques mais antigos, é indefinida, como
no Parque Nacional da Serra da Canastra, onde ocorrem conflitos
com os proprietários das terras. De que maneira V. Exa. pretende
encaminhar essa questão?

Ministra, companheira e amiga Marina Silva, os nossos problemas
são vários. Felizmente acabamos de relatar alguma coisa que já foi
feita. Entretanto, quando viajamos por várias regiões de Minas,
sentimos o clamor do povo por melhores condições ambientais. Há
um movimento ecológico e uma preocupação maior com o meio
ambiente, e já não estamos aceitando somente as poesias e músicas
bonitas nem a defesa do mico-leão-dourado ou da ararinha azul. As
pessoas se preocupam também com o desenvolvimento econômico
sustentável, que garanta às gerações futuras tudo o que precisam. O
que temos visto é grande degradação do meio ambiente.
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Há o problema da devastação do nosso solo com a mineração ao

redor de Belo Horizonte. Itabira, como disse Carlos Drummond de
Andrade, é um quadro na parede. Há pouco tempo houve, em Nova
Lima, um terrível desastre ecológico, quando uma barragem que
recolhia os rejeitos de uma mineração rompeu, causando prejuízos
sociais e ambientais, assoreamento de um rio, transposição de matas,
além de cinco mortes.

Nas regiões dos rios Mucuri e Jequitinhonha, a degradação é
grande. Ouvimos, nesta semana, reclamações de pessoas
preocupadas com o meio ambiente quanto à existência de um
movimento, patrocinado e defendido até por agentes políticos, para
que sejam formados latifúndios pertencentes a empresas que tentam
continuar a plantação de eucalipto como monocultura nessa região.

Sabemos do prejuízo quando há plantações de eucalipto nas
nascentes dos rios. Outra preocupação, principalmente das pessoas
que vivem na região do Jequitinhonha, é a exploração do granito.
Constantemente, encontramos, na Rio-Bahia, carretas com blocos de
granito, que são levados para o Espírito Santo, cortados, fatiados e,
depois, transportados para a Europa, onde recebem valor agregado e,
de tato, são valorizados. No vale do Jequitinhonha fica o
empobrecimento, a destruição da mata e da vegetação e o prejuízo
para a população que cuida da lavoura, tão prejudicada pela maneira
predatória como o granito é retirado.

Minas Gerais é a "caixa-d'água" do Brasil. Entretanto, moradores da
região do São Francisco, do Mucuri, do Jequitinhonha e do rio Pardo
passam necessidade, premente dificuldade, para ter direito ao uso da
água. Isso é um problema grave.

Alguns fatos impressionam. Testemunhei em uma escola rural do
Município de Berilo, no Distrito de Lelivéldia, crianças com recipientes
de plástico de 2 litros, levando água para casa para beber e cozinhar
os alimentos. Não existe na região sequer cisterna ou poço artesiano.
Acredito que a situação pode ter se agravado por causa da construção
da barragem no local.

Queríamos, prezada companheira Ministra Marina Silva, sua
atenção para esses problemas do meio ambiente - graves em nosso
País. Não podemos nos queixar, temos um meio ambiente rico, uma
grande biodiversidade, água em abundância, minerais diversos, clima
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tropical e temperado, tudo que é importante para garantir um
desenvolvimento económico e sustentável. Infelizmente, se não
houver providências sérias, essa riqueza servirá a poucas pessoas
dessa geração e, no futuro, não haverá desenvolvimento econômico
para os filhos daqueles que hoje exploram e se enriquecem.

Lembro-me de sua exposição, pela manhã, no Palácio da Liberdade,
da narração da parábola bíblica do cordeiro e do lobo, que precisam
se entender, porque ambos precisam de comida, água e vida. Na
nossa região, sobretudo nas mais pobres, é preciso que haja
entendimento de que aqueles que se enriquecem com as nossas
reservas florestais, com as nossas águas abundantes, não
prejudiquem os que precisam do meio ambiente, agora e nas
gerações futuras.

Certamente, Deus fez a sua parte com muita generosidade.
Portanto, cabe a cada um contribuir, a fim de que esses recursos
sejam para o bem de ricos ou pobres e dos que moram no campo ou
na cidade. Para garantir isso e ajudar-nos nas nossas dificuldades,
contamos com o seu apoio no cargo que ocupa com muita
competência e dedicação. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Jarbas Soares
Sra. Ministra Marina Silva, é uma grande honra recebê-la no nosso

Estado. Pedi à Deputada Maria José Haueisen que me concedesse 1
minuto para falar perante V. Exa. O Ministério Público do Estado
trabalha de forma intensa para cumprir a sua grande dívida com o
meio ambiente do Estado, assunto muito bem retratado pela Deputada
nesta Casa.

Num projeto pioneiro, o Ministério Público de Minas, juntamente com
o Ministério do Meio Ambiente, sob a tutela do Secretário José Carlos
Carvalho, criou a Promotoria do Rio São Francisco, inédita no Brasil e
no mundo, destinada à proteção de bacia hidrográfica. Os recursos
que iriam ser destinados à transposição desse rio foram
redirecionados, depois, para a sua revitalização. Nesse projeto de
grande sucesso, com resultados claros e muito intensos em favor da
bacia do rio São Francisco, há cinco Promotores trabalhando
exclusivamente na questão ambiental do rio, numa contrapartida do
Ministério Público a esse projeto. Diante do excelente resultado do
trabalho da Promotoria, que cobre 1/3 do Estado, unida atualmente a
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outros Ministério Públicos da bacia do Distrito Federal, Goiás,
Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, num trabalho integrado em
defesa da bacia, apresentamos ao Ministério do Meio Ambiente o
nosso projeto para a criação da Promotoria dos rios Jequitinhonha e
Pardo de Minas. Além disso, queremos estendê-lo à defesa da bacia
do rio Mucuri. Essas são as regiões mais carentes do Estado e que
precisam de atuação mais efetiva do Ministério Público de Minas
Gerais. Esse trabalho é feito com intensidade e apoio de todos os
outros órgãos envolvidos, inclusive do IBAMA - órgão federal.

Peço a atenção de V. Exa. para que cubramos a metade do Estado
com as promotorias especializadas, Promotores exclusivos, atuando
conjuntamente com os órgãos ambientais.

O Ministério Público angariou, com o seu trabalho, respeito das
outras instituições e credibilidade perante a sociedade e tem
condições de ser o órgão responsável por trazer todos à mesma
mesa, inclusive empreendedores e membros da comunidade, o que
tem sido feito no São Francisco.

Pedimos a V. Exa. atenção especial a esse projeto, pois
aguardamos as possibilidades para implementá-lo. Vivemos momento
importante para o Ministério Público de Minas Gerais, pois, graças a
Deus, temos uma administração voltada para esses interesses.
Futuramente, não sabemos se continuaremos com esse mesmo
projeto. Esperamos que sim. Quero, portanto, entregá-lo e pedir-lhe
especial atenção.

Palavras do Deputado Doutor Ronaldo
Ministra Marina Silva, é uma honra tê-la conosco, em Minas. Quero

dizer o quanto o nosso coração fica feliz com a sua presença, ainda
mais depois de tê-la ouvido pela manhã, no Palácio. A Deputada
Maria José Haueisen já falou a respeito do problema do nosso Estado.
Chega a Minas Gerais exatamente no momento em que Cataguases
sofre um acidente ecológico de grandes proporções, atingindo não
apenas Minas, mas até o Aio de Janeiro.

Há condições de ser feito o mapeamento das barragens de materiais
tóxicos? Não vamos lutar apenas em Minas Gerais para que isso
aconteça, mas em todo o País, pois quem é mais atingido pelo
rompimento dessas barragens, como já aconteceu em Nova Lima, em
Três Marias e, agora, em Cataguases, são as nossas águas, os
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nossos peixes. Sem dúvida, isso seria diferente se houvesse um
mapeamento preventivo ou se essas barragens fossem reforçadas.
Muito obrigado.

Palavras da Ministra Marina Silva
Boa tarde, Deputada Maria José Haueisen, Deputado Doutor

Ronaldo, Secretário João Bosco Senra, Evandro Xavier, Jarbas
Soares, Shelley Souza Carneiro, Deputados e Deputadas das mais
diferentes bancadas, pessoas que acompanham essa audiência e
aquelas que estão nas galerias com as suas reivindicações, sou de
origem parlamentar e sei que esse é um espaço onde a sociedade
procura dar eco às suas propostas, idéias e interesses, todos
legítimos, avaliados por aqueles que têm a função de representar a
sociedade. E isso é muito complicado, porque representar não
significa substituir. Sou Senadora, mas desde Vereadora sempre dizia
que somos eleitos para representar e não para substituir a sociedade,
que é bem mais forte do que os seus representantes. Tanto é que de
4 em 4 anos ela zera a delegação de poderes que nos deu e busca
novos representantes ou confirma aqueles que considera estarem de
acordo com os seus interesses e ideais.

Falarei rapidamente das propostas do Ministério porque boa parte
delas já é conhecida. Trata-se de eixos estruturantes da política
ambiental do Governo do Presidente Lula. Quando o Presidente me
fez o convite para fazer pane da sua equipe no Ministério do Meio
Ambiente, uma das primeiras coisas que me falou foi que estava me
convidando para uma política de governo. Não queria política de
Ministro, porque é muito ruim quando se tem cada Ministro ou
Secretário fazendo política de acordo com seu próprio foco ou
interesse. Não significa que não tenhamos visão ou interesses, mas
que essa visão deve estar integrada a um projeto maior de governo.
Isso foi muito norteador.

Procuramos fazer uma composição de equipe levando em conta a
necessidade de governabilidade distribuída pelos diferentes partidos
que compõem a base de sustentação do Governo, mas também
considerando a grande contribuição que a sociedade brasileira tem a
dar na questão ambiental. O somatório de todos os partidos poderia
representar 50% desse esforço em termos de política ambiental, mas
a sociedade, com certeza, também tem um grande peso, diria que até
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maior do que os partidos. É exatamente por isso que também
deveria e está representada dentro dessa composição que considerou
os aspectos do ponto de vista da competência técnica, ética e da
capacidade de diálogo. Militamos numa área em que é fundamental o
diálogo.

Feito isso, começamos a trabalhar uma política ambiental que dê
respostas ao nosso País, aos seus mais diferentes segmentos,
considerando que política ambiental se realiza nos municípios, nos
Estados e na União. A União tem mais um papel de articulação, em
parte de formulação, mas são os Estados e os municípios que têm
uma maior responsabilidade na efetivação dessas políticas. Daí,
começamos a trabalhar conceitos. Posso citar várias propostas, mas
se não estivermos alinhados em conceitos, em propósitos, teremos
um balaio de propostas sem saber o que fazer, como manejá-las.

Os três eixos estruturantes da política ambiental do Governo Lula
são exatamente aqueles que consideramos fundamentais para
estabelecer um diálogo em todas as esferas do poder público -
estadual, municipal e com a sociedade. O primeiro é a
transversal idade. E impossível fazer política de meio ambiente
isoladamente, como se o Ministério fosse uma organização não
governamental estatal. Não estou criticando as organizações da
sociedade, até porque faço parte dessa cultura, mas o Governo tem
que assumir sua posição de Governo e fazer isso articulado com seus
demais setores. Se não colocarmos a política ambiental no coração do
Governo, de sorte que as ações de meio ambiente estejam presentes
na esfera do planejamento, vamos estar sempre "correndo atrás do
prejuízo". O que significa a questão ambiental presente no
planejamento das ações? Quando se pensa um empreendimento na
parte de infra-estrutura, produção de energia, construção de estradas
para viabilizar o transporte, temos que incorporar critério de
sustentabilidade, para que depois não tenhamos que correr para
diminuir o impacto daquele investimento. Meio ambiente abordado de
forma transversal significa articular todos os setores do Governo.

A questão do controle social é outro eixo. E impossível pensar meio
ambiente sem uma ampla participação da sociedade. E impossível
pensar meio ambiente sem uma nova mentalidade, na relação com a
sociedade, a juventude, as crianças e os mais diferentes segmentos.
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Para isso estamos trabalhando muito fortemente a idéia da P
Conferência Nacional de Meio Ambiente, que terá ampla participação.
Não queremos que seja um encontro de convertidos falando para
convertidos, mas um diálogo com a sociedade como um todo, em
duas versões: uma para os adultos, e outra infanto-juvenil,
perpassando a rede de ensino, mas também os grupos organizados
da sociedade, como é o caso da infância e da adolescência, que têm
uma lógica própria de operar na sociedade. Assim, os conselhos
tutelares serão chamados.

O que seria o desenvolvimento sustentável? Uma panacéia, por
exemplo, em relação ao granito, conforme falou a Deputada Maria
José Haueisen? Não, agora é uma maneira sustentável do granito
sem ação, que signifique mudança no comportamento, no
procedimento e no resultado dessa ação? Não, é fazer investimentos
nas atividades produtivas longe dos recursos naturais, de forma
sustentável. Se não fizermos isso, sacrificaremos recursos de
milhares de anos pelo lucro de 5 ou 10 anos.

Li um artigo, na "Veja", que dizia que o problema do Brasil não é a
elite, que o País não tem uma elite, tem uma oligarquia. A elite é
capaz de pensar, estrategicamente, em política de longo prazo e de
investir educação e tecnologia, ciência e em conhecimento; é capaz,
ainda, de mediar conflitos em nome do seu povo e da sociedade como
um todo. As oligarquias sempre agem de forma mesquinha, pensando
no seu enriquecimento, aqui e agora, na vantagem que pode tirar,
sem compromisso com as futuras gerações.

No desenvolvimento sustentável, se sou produtor de madeira e
exploro a floresta nativa, tenho que pensar que o meu investimento
tem que ser manejado de forma tal que daqui a 20 ou 30 anos o meu
empreendimento continue. Se estou explorando os recursos minerais
do meu País tenho que fazê-lo de forma tal que não venha a
prejudicar outras atividades produtivas, as águas, os rios, a produção
agrícola, etc. O desenvolvimento sustentável é um eixo estruturante
da nossa política.

Por último, vem o fortalecimento da área ambiental do Governo, em
uma relação compartilhada entre Estados e municípios, fazendo com
que cada um possa assumir efetivamente as suas competências no
âmbito de suas atribuições. Temos que trabalhar de forma integrada,

rÀ



663
principalmente desenvolvendo a idéia de um sistema nacional de
meio ambiente que funcione adequadamente.

Alguém falou do desastre que acaba de acontecer. Perguntei ao
Secretário José Carlos se foi notificado pela empresa quando houve o
rompimento dessa barragem de contenção do material, misturado a
soda cáustica, prejudicial ao meio ambiente. Disse que não.

Como um empresário, sabendo que aconteceu uma coisa dessas,
dorme tranqüilo, sem sequer avisar às autoridades ambientais sobre a
presença de uma mancha venenosa, de cerca de 40km, que mata
peixes e prejudica as pessoas? E como ver uma gota de veneno
pingar no copo d'água do seu colega e ficar calado. Não há diferença.
Seria o caso de a pena ser maior. O Secretário disse que acionou a
empresa e a fechou.

Essas medidas têm de continuar em relação ao passivo existente.
Torna-se fundamental o fortalecimento da área ambiental. Temos de
ter um sistema integrado para os riscos. Trabalhamos duas propostas
no Ministério: criação de sistema integrado de prevenção e combate
aos riscos ambientais, envolvendo toda a competência do País. Com
relação a esse acidente, acionamos a PETROBRAS, mas não existe
sistema integrado adequado, que possa ser automaticamente
acionado caso ocorra um desastre em Minas, em São Paulo ou no
Acre. Embora seja competência do Estado, não podemos assistir ao
problema como se não nos atingisse.

Quatro conceitos orientam a política ambiental do Governo:
transversal idade, controle social, desenvolvimento sustentável e
fortalecimento da área ambiental, desdobrando-se em agendas: uma
marron, dos grandes assentamentos urbanos, política nacional de
resíduos sólidos, recuperação de encostas, de rios, ordenamento
urbano, abastecimento de água, controle de emissão de gases
poluentes, etc; e outra agroflorestal, compreendendo, como eixo
fundamental, a agricultura familiar e a voltada à exportação.
Empenhamo-nos também em uma agenda voltada à elaboração de
proposta diferenciada de reforma agrária, começando pela Amazônia.
O atual modelo de assentamento implica grande impacto sobre as
áreas florestais. Tivemos muita dificuldade para apagar o fogo em
Roraima, onde houve, em 1998, desastre ambiental. Investir em
treinamento para os brigadistas, em equipamentos e em
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monitoramento, na busca de solução contra as queimadas, foi
positivo. Será mais fácil criar tecnologia para apagar o fogo ou um
mecanismo produtivo sem a utilização do fogo? Montamos excelente
operação em Roraima, envolvendo o Ministério da Agricultura, da
Integração Nacional, da Reforma Agrária, do Exército, da Defesa, do
Meio Ambiente e, com a ajuda do Bom Jeová, apagamos o togo.
Esforçamo-nos para a implementação do Pró-Ambiente, em que
novas tecnologias oriundas do trabalho da EMBRAPA, novas ações
destinadas à agricultura familiar e ao ordenamento fundiário para a
não-ocupação desordenada contribuirão para que as causas do fogo
sejam debeladas.

Vários programas envolvendo cooperação estão sendo realizados.
Conversei com o Ministro Palocci, solicitando que o dinheiro da
cooperação internacional não seja contingenciado. Contingenciamos
R$4.000.000,00, contrapartida do Governo, e deixamos de internalizar
R$13.000.000,00, o que não é inteligente.

Estarei novamente conversando, depois de amanhã, com o Ministro,
para que ele coloque o dinheiro da contrapartida fora do
contigenciamento, além de levar até ele outras propostas.

Quanto à questão trazida pela Deputada Maria José Haueisen a
respeito dos recursos hídricos, ressalto que estamos trabalhando com
o Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - que depois
poderá detalhar melhor a proposta - a idéia de uma política nacional
integrada de recursos hídricos.

Já obtivemos algumas conquistas nesse início de Governo:
ampliamos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e, ontem, em
Piracicaba, estávamos dando posse aos novos Conselheiros do
Comitê de Bacias em nível federal, uma vez que já os tínhamos em
nível estadual, para termos uma gestão adequada dos recursos de
três rios importantes que cortam municípios de São Paulo e de Minas
Gerais. Enfim, estamos procurando fazer um trabalho integrado.

O esforço do Ministério do Meio Ambiente será no sentido de
promover uma ação articuladora, solidária com os governos e as
Prefeituras; entretanto com o objetivo de que, nessa gestão
compartilhada, esses diferentes segmentos possam assumir suas
responsabilidades. E o poder público, o Poder Legislativo, tem um
papei muito importante nesse processo, porque descobri ser muito
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difícil tratar o meio ambiente com conseqüência, uma vez que
aqueles que possuem uma ação coerente e horizontal em todos
assuntos de meio ambiente acabam comprando briga com todo o
mundo, ou pelo menos criando algum desentendimento. Essa
realidade tem sido muito clara para mim nesses oito anos de Senado
e, agora, nesse pouco tempo de experiência como Ministra.

Todo o mundo defende o meio ambiente. Se chegarmos ao lugar
mais conservador e pedirmos que levante o braço quem for a favor da
destruição da floresta Amazônica, veremos que ninguém o levantará.
Por outro lado, todos levantarão o braço, se pedirmos que o faça
quem for a favor da sua preservação. Mas, se pedirmos que levante o
braço quem for a favor de que a Amazônia seja preservada em 80%
da área da sua propriedade, ou seja, deixando ao proprietário o direito
de uso de apenas 20%, veremos que poucos levantarão o braço. Isso
nos mostra que é muito fácil defender o meio ambiente no quintal dos
outros, lesando interesses que não os seus. Por isso, quando há
alguém que defende o meio ambiente em todos os seus aspectos,
constatamos que briga com todo o mundo.

Passamos por situações bem engraçadas. Algumas pessoas já
chegaram até mim dizendo que estavam comigo no que se referia ao
princípio da precaução, porque ainda não temos muita segurança com
relação aos transgênicos e precisamos ser cautelosos. Disse-lhes que
precisávamos de mais pesquisas em relação à saúde e ao meio
ambiente e que não tínhamos nenhuma posição ideológica ou política
de sermos contra a transgenia. Entretanto, essas mesmas pessoas
que nos davam seu apoio nos pediam a liberação dos pneus usados,
pois isso geraria emprego, etc. Por outro lado, os que defendiam os
transgênicos e a sua liberação geral eram contra os pneus usados,
alegando que o Brasil não era lixeira do mundo.

Se formos fazer um cruzamento de interesses, encontraremos várias
situações em que as pessoas defendem algo radicalmente, desde que
afetem os interesses do outro. E não é errado ter interesse nem
ilegítimo defendê-lo, mas temos de aprender a defender os nossos
interesses, olhando para o interesse do todo. O que é estratégico e
importante para o todo?

Com esses conceitos, devemos começar a agir, pois assim o
pequeno grupo que se está beneficiando com os granitos, por
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exemplo, pensará: "isso me beneficia em particular, mas não
haverá uma forma de beneficiar o nosso Estado que é tão rico e
poderá contar com esses recursos por muitas e muitas gerações? E
importante a utilização dos recursos minerais, mas será que a forma
como estamos agindo, assoreando os rios, prejudicando o velho
Jequitinhonha - como pudemos ver na ida até a região com o
Presidente Lula -, é a melhor?"

Chegou o momento de buscarmos a responsabilidade social e
ambiental de todos. O parlamento é um espaço privilegiado para se
promover essa discussão. Sei o quanto é importante a aprovação das
leis e o fato de sermos fiscalizados e cobrados, para que possamos,
efetivamente, obter uma política adequada para o meio ambiente. O
nosso papel será esse. Sou militante da causa ambiental, mas sei que
precisamos dar um passo maior. Não devemos continuar pensando
que meio ambiente é jardinagem. Temos de encontrar a forma correta
de agir. Ao invés de fazermos algo de qualquer jeito, devemos
observar os critérios de suste ntabilidade, com o esforço do setor
produtivo, dos pequenos agricultores, da comunidade científica, dos
grupos que podem constituir a massa inteligente e crítica deste País,
para obtermos as respostas. O meu espírito será o de uma parceira.
Não existe alguém que tenha todas as respostas e propostas, mas
temos vontade política e desejo ético de agir com correção. No que
diz respeito ao meio ambiente, temos de estar despojados até do
interesse político. Faça o que é certo, e o resto virá por acréscimo. No
meu Estado, pensava que o mais insustentável dos políticos fosse eu.
Havia pessoas que faziam Judas e bruxas e tocavam fogo em praça
pública, porque eu afirmava que, para construir as estradas, precisava
de um estudo sobre o impacto ambiental. Os adversários, que
desejavam construir a estrada de qualquer forma, diziam que eu era
contra e que, assim, a estrada não sairia. Então, começavam a
promover atos públicos. Quatro anos se passaram e, graças a Deus,
as pessoas compreenderam que a melhor forma de se construir a
estrada era demarcando as terras dos índios, preservando as
reservas extrativistas e cuidando adequadamente da nossa maior
riqueza, a floresta. Aqueles que foram pelo caminho fácil, receberam o
adeus do povo. Até na política temos de ser sustentáveis. Muito
obrigada.
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A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Não ficamos

surpresos ao saber que a senhora foi convidada pelo Presidente Lula
para Ministra do Meio Ambiente. Pelo pouco que conhecemos da sua
vida, sabemos do seu interesse pelas causas ambientais e da sua
curiosidade como seringueira, os quais se transformaram em
compromisso e competência que tem demonstrado na direção desse
Ministério, haja vista os eixos programados do seu plano. Em Minas
Gerais, estamos conscientes da nossa responsabilidade e do nosso
trabalho, reconhecendo que o Universo começa na aldeia.
Gostaríamos de estar com vocês, começando de onde estamos, para
que esse meio ambiente seja para todos nós e para as gerações
futuras. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradecemos a
presença de todos. Que Deus nos ajude a levar adiante a nossa
tarefa!

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS, EM 25/3/2003

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada, Fábio Avelar, José
Henrique e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e esclarece que
não há ata a ser lida, por ser esta a primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. O
Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado José Henrique para
atuar como escrutinador. Realizada a apuração dos votos, é eleito
Presidente o Deputado Sebastião Navarro Vieira, e Vice-Presidente, o
Deputado Fábio Avelar, ambos por unanimidade. O Deputado
Sebastião Navarro Vieira dá posse ao Vice-Presidente e passa a ele a
Presidência da reunião. O Deputado Fábio Avelar empossa o
Deputado Sebastião Navarro Vieira como Presidente da Comissão e
passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a
confiança dos colegas e designa o Deputado Antônio Carlos Andrada
como relator da Comissão. Após ouvir as sugestões dos
parlamentares, o Presidente determina que a Comissão se reunirá
ordinariamente às terças-feiras, às 9 horas. Cumprida a finalidade da

rÀ



668
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 abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos

Andrada - Rogério Correia.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

CONVÊNIOS COM A UNIÃO, EM 26/3/2003
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Adalciever Lopes, Leonardo Quintão, Marília Campos e
Vanessa Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente ad hoc", Deputado Jayro Lessa, 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. Ato contínuo, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação. Apurados os votos, são eleitos para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, a Deputada Vanessa Lucas e o
Deputado Durval Angelo. Logo a seguir, o Presidente "ad hoc" dá
posse à Presidente eleita, que assume os trabalhos. Na condição de
Presidente, a Deputada Vanessa Lucas avoca a si a relatoria 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, 2 de abril de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente - Jayro Lesse - Marflia Campos.	-

ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 26/3/2003

Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados André Quintão, Domingos Sávio, Elmiro
Nascimento, Jô Moraes, José Henrique, Maria José Haueisen, Maria
Tereza Lara, Marília Campos e Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante da pauta e a debater os problemas enfrentados
pela UEMG, notadamente a falta de espaço físico adequado. O
Deputado Leonídio Bouças lê a seguinte correspondência: carta de
Ajudantes de Serviços Gerais do Município de Santos Dumont,
solicitando o apoio da Comissão para solucionar seus problemas;
carta do advogado e representante de Ajudantes de Serviços Gerais
do Município de Governador Valadares, apontando possíveis
equívocos nas regras de classificação no último concurso da
categoria; ofício do Presidente da Câmara Municipal de Dores do
lndaiá, encaminhando reivindicação com vistas à extensão do 2° grau
noturno, a ser ministrado na Escola Irmã Luíza de Marilac; carta da
jornalista Dorinha Aguiar, encaminhando documentação referente às
condições precárias das instalações da Escola de Design da UEMG.
O Presidente comunica que designou, no dia 14/3/2003, o Deputado
Weliton Prado para relatar, em 1° turno, o Projeto de Lei n°39/2003; e,
no dia 20/3/2003, a Deputada Ana Maria para relatar, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 61/2003. Encerrada a matéria destinada à P Parte
da reunião, passa-se à 2 a 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

o
s 113, 125, 134, 143, 150, 173, 178, 197, 202 e

221/2003. O Requerimento n° 137/2003 é retirado de pauta por
solicitação do autor, Deputado Weliton Prado. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando seja feito apelo ao Governador do Estado, a fim de que
seja avaliada a viabilidade do aproveitamento dos servidores
designados no exercício de atividades administrativas, nas estruturas
organizacionais ligadas à Secretaria de Defesa Social, nos moldes da
convocação de policiais aposentados para o Plano Emergencial de
Segurança; João Bittar, solicitando seja realizada reunião para
debater a Lei Federal n° 10.172, de 2001, que contém o Plano
Nacional de Educação, objetivando viabilizar a formação profissional
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gratuita para colaboradores de organizações não governamentais;
e Maria José Haueisen, solicitando seja realizada reunião para
debater a municipalização das escolas estaduais. O Presidente
destina esta parte da reunião ao debate sobre a UEMG. Registra-se a
presença das seguintes autoridades, que são convidadas a tomar
assento à mesa: Deputado Bilac Pinto, Secretário de Ciência e
Tecnologia; Srs. José Antônio Reis, Reitor da UEMG; Rodrigo
Cançado Anya Rojas, Promotor de Defesa do Patrimônio Público;
Ramon Fonseca, Presidente da UEE-MG; e Sra. Ana Marta
Figueiredo, Presidente do DCE da UEMG. E também convidado a
compor a Mesa o Sr. Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG. O
Presidente concede a palavra à Deputada Jô Moraes, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais, e 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 próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado.	 -
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 26/3/2003
As 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacifico, Vanessa Lucas, Antônio Júlio, Dimas Fabiano e Maria
Tereza Lara membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Domingos
Sávio, Doutor Viana, Elmiro Nascimento, Laudelino Augusto, Ricardo
Duarte, Rogério Correia e Zé Maia. 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 debater, em audiência
pública, o fechamento de agências da CEMIO em diversos municípios
mineiros, as conseqüências desse ato para os usuários dos serviços
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prestados por essa empresa e a apreciar a matéria constante na
pauta. A Presidente comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Vereador Denilson Martins, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor de Santa Luzia, informando que
o seu assessor parlamentar o representará nesta audiência. A seguir,
a Presidência comunica o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nos 37/2003 (Deputado Dimas Fabiano) e 71/2003 (Deputado Antônio
Júlio), ambos no 1° turno. A Presidência destina esta parte da reunião
a ouvir os convidados. Registra-se a presença dos Srs. Djalma Bastos
de Morais, Presidente da CEMIG; José Maria de Macedo e Tarcísio
Andrade Neves, Diretor de Distribuição e Comercialização e
Superintendente de Relacionamento Comercial da CEMIG,
respectivamente; Vereador Antônio Galvão Fortes da Silva, Presidente
da Câmara Municipal de Ouro Fino; Sr. Marcelo Correia, Coordenador
do SINDIELETRO; e José Reynaldo Inácio, Presidente do Sindsul, 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 das notas taquigráticas. A Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, agradece a presença dos convidados, suspende a reunião
por dois minutos para os cumprimentos e solicita aos Deputados
membros desta Comissão que permaneçam no local para dar
prosseguimento aos trabalhos. As 13h20min, são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Lúcia Pacífico, Vanessa
Lucas, Maria Tereza Lara e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao
Deputado Dimas Fabiano, por indicação da Liderança do PPB).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no 1° turno, cada
um por sua vez, os pareceres pela aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1 que
apresenta ao Projeto de Lei n° 54/2003 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e pela aprovação do
Projeto de Lei n° 73/2003 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara).
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Passa-se à 21 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° 196/2003, do
Deputado Célio Moreira. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando
seja realizada audiência pública desta Comissão na cidade de Pouso
Alegre, para analisar, junto aos municípios sul-mineiros, o impacto do
fechamento das agências e postos de atendimento da CEMIG nessa
região e, posteriormente, em todas as regiões do Estado; e que seja
solicitado à CEMIG, em caráter de urgência, a suspensão das
transferências de funcionários da empresa; do Deputado Rogério
Correia e outros, solicitando a realização de reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
para debater o fechamento de postos da CEMIO no interior do Estado;
e da Deputada Lúcia Pacífico, solicitando a impressão anual, por meio
da gráfica desta Casa, de 5 mil exemplares de bolso do Código de
Defesa do Consumidor. 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 abril de 2002.
Lucia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara -

Dimas Fabiano.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 26/3/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças,
Paulo Cesar e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Chico Simões,
Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Maria Olívia, Neider Moreira, Paulo
Piau, Sebastião Navarro Vieira e Sidinho do Ferrotaco. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, 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 aprovada e é subscrita pelos membros da

rÀ



673
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Aracely de Paula, Secretário do Turismo, e
Antônio Eduardo Martins, Presidente da TURMINAS. sobre os planos
para a política de turismo no Estado, a pedido do Deputado José
Henrique. Passa-se à 2 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 176 e 209/203. Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Chico Simões, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário do Turismo dossiê contendo
manifesto e documentos anexos e sejam solicitadas providências ao
mesmo Secretário a fim de se preservar o potencial turístico de
Coronel Fabriciano; e Leonídio Bouças, em que solicita seja
encaminhado ofício à Fundação João Pinheiro, solicitando o envio a
esta Casa de todos os documentos pertinentes às denúncias
apresentadas nesta reunião em requerimento do Deputado Chico
Simões, referentes aos danos causados ao potencial turístico de
Coronel Fabriciano. O Presidente suspende os trabalhos por alguns
minutos e, ao reabrir a reunião, destina esta parte a ouvir convidados
que discorrerão sobre os planos do atual Governo para o turismo no
Estado. Registra-se a presença dos Srs. Aracely de Paula e Eduardo
Antônio Martins; Roberto Luciano Fagundes, Secretário Adjunto do
Turismo; César de Abreu Viana, Presidente da Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis - ABIH -; José Francisco de Sales Lopes,
Presidente da BELOTUR; Alexandre Campos Drumond, Diretor do
Ouro Minas Palace Hotel; e Sra. Clea Venina Ruas, representante do
Presidente da EMATER-MG e responsável pela área de turismo rural
desse órgão, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Deputado José Henrique tece suas considerações iniciais, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
José Henrique, Presidente - Biel Rocha - Leonídio Bouças - Paulo

Cesar - João Bittar.
ATA DA 2 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 27/3/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes
e José Milton. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Nesse
momento, o Presidente suspende a reunião. São reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Sebastião Navarro Vieira,
Durval Angelo, Leonardo Moreira, Gustavo Valadares, Paulo Piau,
Ermano Batista e Bonifácio Mourão. O Presidente registra a presença
dos Deputados DjaJma Diniz, José Milton e Adalclever Lopes. Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, que
conclui pela constitucionalidade, pela Juridicidade e pela legalidade do
Projeto de Lei Complementar n° 5/2003, com as Emendas n os 1 a 6,
no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Bonifácio Mourão. O parecer sobre o Projeto de Lei n° 6/2003, no 1°
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Gustavo Valadares. Após discussão
e votação, são aprovados, os pareceres pela Constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade, no 1 0 turno, dos Projetos de Lei nos
9/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Durval
Angelo); 158/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Leonardo Moreira). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Bonifácio Mourão, que conclui pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no l o turno, do Projeto de Lei
n° 45/2003, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
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Gustavo Valadares. O Projeto de Lei n o 167/2003 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Paulo Piau,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Nesse momento, o Deputado Durval Angelo procede à
leitura do requerimento de autoria do Deputado Djalma Diniz em que
solicita audiência pública da Comissão com a finalidade de subsidiar-
se o parecer do relator sobre o Projeto de Lei n° 612003, de proceder a
estudos sobre a viabilidade da "Terceirização das Unidades
Prisionais", e de avaliar a situação da custódia de presos em
cumprimento da execução penal e em regime penitenciário, no Estado
de Minas Gerais. Ato contínuo, o Deputado Leonardo Moreira
apresenta requerimento solicitando o adiamento de votação do
requerimento do Deputado Djalma Diniz. Submetido a votação, é
rejeitado o requerimento do Deputado Leonardo Moreira. Logo após, o
Presidente submete a votação o requerimento do Deputado Djalma
Diniz, que é aprovado. 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 0/4/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Gustavo

Valadares - Durval Angelo - Ermano Batista.	-
ATA DA 2 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA, EM 10/4/2003
Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Gilberto Abramo e Irani Barbosa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogério
Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a ouvir o Sr. Carlos Alberto Silveira Isoldi Filho,
Promotor de Justiça da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
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Contagem e os seguintes funcionários da Penitenciária Nelson
Hungria: Srs. Antônio Ferreira da Silva, Chefe de Disciplina; Magno
Alves Dias, Inspetor; Ronaldo Mendes Campelo e Welierson Pereira
Passos, Subinspetores; Leandro Henrique de Carvalho, Roberto
Carlos da Silva e Adinor Batista da Silva, Agentes Penitenciários; e os
detentos recapturados Enio José Alves e Arley de Oliveira Assis, que
prestarão esclarecimentos sobre a fuga de oito presos em 23/4/2003.
A Presidência registra a presença dos convidados e informa que os
detentos já se encontram nas dependências da Casa. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
220 e 236/2003. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados e transforma a reunião em reservada, sem a presença
do público e da imprensa, para ouvir os convidados em sigilo,
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
extraordinária, a ser realizada no dia 314/2003, às 9h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Olinto Godinho.

TRAMIÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°2/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Cébo Moreira, o Projeto de Lei

Complementar n° 2/2003 altera a Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.
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Nos termos do art. 102, III, "a", combinado com o art. 192 do

Regimento Interno, a proposição foi encaminhada a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar o art. 70 da Lei

Complementar n° 64, de 25/3/2002, com o objetivo de conceder 120
dias de licença remunerada à servidora que adotar ou obtiver guarda
judicial de criança. O art. 70 da citada lei complementar garante à
servidora adotante licença remunerada pelo período de 90 dias, se a
criança tiver até 1 ano de idade, e de 30 dias, se tiver mais de 1 ano.
A redação proposta, no art. 1° para o parágrafo único do art. 70 visa a
evitar que uma adotante receba o benefício por ocasião da guarda e,
novamente, quando da formalização da adoção.

A Constituição da República define, no inciso XII do art. 24, a
matéria previdenciária como competência concorrente da União e dos
Estados. Em decorrência, cabe à União a promulgação de normas
gerais a serem observadas no exercício da competência suplementar
pelos Estados.

Com relação à iniciativa, o art. 61, § 1 0 , inciso II, alínea "c", fixa como
matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo as leis que
disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento
de cargo, estabilidade e aposentadoria. A Carta mineira traz, no art.
66, inciso III, alínea "c", redação no mesmo sentido, relacionada com
o Governador do Estado.

O constituinte, portanto, reservou a iniciativa de projeto de lei
referente à aposentadoria dos servidores ao Chefe da administração
pública, mas deixou fora desse rol a matéria previdenciária em seu
todo. Ressaltamos ainda que, apesar da estreita afinidade entre a
licença-maternidade e o regime jurídico dos servidores, a Emenda à
Constituição n°20, de 1998, integrou a referida licença aos benefícios
previ denciários, desvinculando-a das matérias de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo.

O sistema de previdência do serviço público é regido pelas normas
contidas no art. 40 da Constituição da República, aplicando-se, no que
couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de
previdência. Como a licença-maternidade não é tratada diretamente
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na Carta Magna, temos, por conseguinte, que observar a
legislação nacional a respeito.

A Lei Federal n° 9.717, de 1998, que dispõe sobre regras gerais
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência, determina, em seu art. 5°, que esses regimes não
poderão conceder benefícios distintos dos previstos nos planos de
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei
n°8.213, de 1991.
O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 2.31 1/MS, ratificou esse entendimento ao
defender que nenhum benefício previsto para o setor público pode ser
distinto daqueles pressupostos pelo regime geral, na Lei n°8.213.

Ocorre que, após a promulgação da Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência do Estado, a
Lei Federal n° 10.421, de 15/4/2002, alterou a Lei n° 8.213,
acrescentando a seu texto o art. 71-A. Esse dispositivo garante à
segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança, o salário-maternidade pelo período de
120 dias, se a criança tiver até 1 ano de idade; de 60 dias, se a
criança tiver entre 1 e 4 anos de idade; e de 30 dias, se a criança tiver
de 4 a 8 anos de idade.

O projeto em análise tem como escopo adequar a lei estadual à
legislação federal, ampliando, porém, o prazo da licença para 120
dias, independentemente da idade da criança adotada, o que contraria
a determinação do citado art. 50 da Lei n° 9.717. Apesar da
importância do contato entre a adotante e a criança, não é possível,
como já vimos, que a lei estadual conceda benefícios previdenciários
diferentes dos previstos nos planos de benefícios do regime geral.

Visando à correta adequação da Lei Complementar n° 64,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar
n° 2/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n° 64, de 25 de

março de 2002.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 70 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de

2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, passa a
vigorar coma seguinte redação:

"Art. 70 - A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança
para fins de adoção será concedida licença-maternidade pelo período
de cento e vinte dias, se a criança tiver até um ano de idade; de
sessenta dias, se tiver mais de um e menos de quatro anos de idade;
e de trinta dias, se tiver de quatro a oito anos de idade.

Parágrafo único - A concessão do benefício de que trata o "caput"
será dada uma única vez, quando da formalização da guarda judicial
ou da adoção.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Durval Angelo - Bonifácio Mourão.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 3 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM
27/3/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahjm Sawan, Chico Simões, Doutor Viana, João Bittar e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
a Deputada Vanessa Lucas. Havendo número regimental, o Deputado
Fahim Sawan, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Bittar,
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 de ofício do Presidente do Conselho
Regional de Psicologia - 4 Região-MG -, por meio do qual encaminha
documento em que repudia o grave retrocesso ocorrido na
implantação da reforma psiquiátrica no Município de Barbacena.
Neste momento, a Presidência suspende a reunião para votação em
Plenário. Reabertos os trabalhos, comparecem os Deputados Fahim
Sawan, Marília Campos, Chico Simões, Neider Moreira e Vanessa
Lucas. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado, em turno único, o
Requerimento n° 208/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Marília Campos,
em que solicita sejam ouvidos na Comissão representantes da área
de saúde pública do Município de Contagem; da Deputada Marília
Campos, com a Emenda n° 1, do Deputado Chico Simões, em que
solicita seja realizada audiência pública com autoridades estaduais e
entidades da sociedade civil, para discutir o atendimento ao público
nas instituições de saúde do Município de Contagem; do Deputado
Chico Simões, em que solicita seja convidado o Secretário da Saúde
para esclarecer a situação epidemiológica do Estado; do Deputado
Chico Simões, em que solicita sejam pedidas ao Secretário da Saúde
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informações sobre o Programa de Saúde da Família -PSF-, sobre
as condições atuais de aquisição dos medicamentos especiais e sobre
a forma atual de financiamento do programa DST/AIDS; do Deputado
Neider Moreira, em que solicita informações relativas à regularização
do pagamento dos prestadores de serviços médicos de alta
complexidade; da Deputada Vanessa Lucas, em que solicita seja
relizada audiência pública para discutir a questão da saúde pública no
Município de Contagem. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados que discorrerão sobre a questão da saúde pública
no Município de Contagem. Registra-se a presença dos Srs. Letícia da
Penha, Kawpeter Prates, Nilton Silva, Carlos Magno Júnior,
Vereadores à Câmara Municipal de Contagem, Nicodemos de
Arimathéia Silva, representando o Sindicato dos Médicos; Tânia Maria
Gonçalves Mendes, Diretora do Sindicato de Saúde de Contagem, e
Célia Regina Marques, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Marília Campos,
autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convida os membros da Comissão para
a visita ao Hospital São Francisco, dia 2/4/2003, quarta-feira, às
9h30min, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - João

Bittar - Neider Moreira.



flrtpen1doaq$


