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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA goa REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/10/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.194

a 1.198/2003 - Requerimentos n os 1.666 a 1.672/2003 - Requerimento
da Comissão de Justiça - Proposições Não Recebidas:
Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva e
Vanessa Lucas - Comunicações: Comunicações dos Deputados Arlen
Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio e José Milton -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Zé Maia, Arlen Santiago,
Maria Tereza Lara, Jayro Lessa e Ermano Batista - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - 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 - Leonidio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto
Ramos - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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.

r 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.
Correspondência

- O Deputado Durval Angelo, i°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, encaminhando cópia da

Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.004 e solicitando
pronunciamento sobre o alegado na petição.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1 .376/2003, do Deputado Leonardo Moreira, referente ao asfaltamento
da estrada que liga Santa Bárbara do Monte Verde ao Município de
Rio Preto.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, agradecendo o voto
de congratulações com o Governador do Estado por haver
determinado a reabertura do Frigorífico de Janaúba, o qual foi
formulado por esta Casa a partir de requerimento da Deputada Ana
Maria Resende.

Dos Srs. Mário Assad e Rômulo do Carmo Rodrigues,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Manhuaçu, manifestando posição contrária à inclusão
desse município na Região Metropolitana de Caratinga, por meio do
Projeto de Lei Complementar n° 17/2003, e seu protesto por não
terem sido convidados representantes de Manhuaçu para a audiência
pública promovida pela Assembléia Legislativa em Governador
Valadares. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n°17/2003.)

Do Sr. Werther Clayton de Rezende, Presidente da Câmara

rÃ'
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Municipal de Sarzedo, encaminhando requerimento aprovado
nessa Casa, em que solicita seja votado o Projeto de Lei n° 23/2003 -
ICMS Solidário -,que beneficia as 700 cidades mais pobres de Minas
Gerais, entre elas o seu município. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
23/2003.)

Do Sr. Herbert José Almeida Carneiro, Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais do Tribunal de Justiça do Estado, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.505/2003, da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça da Defesa da
Saúde, solicitando que o Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Defesa da Saúde - CAO-SAUDE - seja formalmente
comunicado sobre todas as audiências públicas relacionadas ao
assunto que venham a ser realizadas nesta Casa. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Dirceu Deocleciano Pacheco, Presidente da Fundação
Educacional de Patos de Minas - FEPAM -, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.271/2003, da Comissão Especial da
UEMG.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.194/2003
Dispõe sobre o processo e o julgamento da argüição de

descumprimento de preceito fundamental, nos termos do do art. 106,
1, "h", da Constituição Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A argüição de descumprimento de preceito fundamental

prevista no art. 106, 1, "h", da Constituição Estadual será proposta
perante o Tribunal de Justiça do Estado e terá por objeto evitar ou
reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder
público estadual e municipal.

Parágrafo único - Caberá também argüição de descumprimento de
preceito fundamental quando for relevante o fundamento da
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controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo estadual ou
municipal, incluídos os anteriores à Constituição do Estado.

Art. 20 - Podem propor argüição de descumprimento de preceito
fundamental:

- o Governador do Estado;
II - a Mesa da Assembléia;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal;
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do

Estado de Minas Gerais;
VI - partido político legalmente constituído;
VII - entidade sindical ou de classe com base territorial no Estado.
Art. 3° - A petição inicial deverá conter:

- a indicação do preceito fundamental que se considera violado;
II - a indicação do ato questionado;
III - a prova da violação do preceito fundamental;
IV - o pedido, com suas especificações;
V - se for o caso, a comprovação da existência de controvérsia

judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se
considera violado.

Parágrafo único - A petição inicial, acompanhada de instrumento de
mandato, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo
conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para
comprovar a impugnação.

Art. 40 - A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator,
quando não for o caso de argüição de descumprimento de preceito
fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for
inepta.

§ 1° - Não será admitida argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a
lesividade.

§ 2°- Da decisão de indeferimento da petição inicial caberá agravo,
no prazo de cinco dias.

Art. 50 - O Tribunal de Justiça do Estado, por decisão da maioria
absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar
na argüição de descumprimento de preceito fundamental.

§ 1° - Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou,

rs
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ainda, em período de recesso poderá o relator conceder a liminar,
"ad referendum" do Tribunal Pleno.

§ 20 - O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis
pelo ato questionado, bem como o Advogado-Geral do Estado ou o
Procurador-Geral de Justiça, no prazo comum de cinco dias.

§ 3° - A liminar poderá consistir na determinação de que Juízes
suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões
judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a
matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito
fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.

Art. 60 - Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as
informações às autoridades responsáveis pela prática do ato
questionado, no prazo de dez dias.

§ 1° - Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos
processos que ensejaram a argüição, requisitar informações
adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita
parecer sobre a questão ou, ainda, fixar data para declarações, em
audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na
matéria.

§ 2° - Poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral
e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no
processo.

Art. 70 - Decorrido o prazo das informações, o relator lançará o
relatório, com cópia a todos os Desembargadores, e pedirá dia para
julgamento.

Parágrafo único - O Ministério Público, nas argüições que não
houver formulado, terá vista do processo, por cinco dias, após o
decurso do prazo para informações.

Art. 80 - A decisão sobre a argüição de descumprimento de preceito
fundamental somente será tomada se presentes na sessão pelo
menos dois terços dos Desembargadores.

Art. 90 - Julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou
aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-
se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito
fundamental.

§ 1° - O Presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento
da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.
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§ 2° - Dentro do prazo de dez dias contado a partir do trânsito

em julgado da decisão, sua parte dispositiva será publicada em seção
especial do "Diário do Judiciário" e do diário oficial do Estado.

§ 30 - A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante
relativamente aos demais órgãos do poder público.

Art. 10 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional
interesse social, poderá o Tribunal de Justiça do Estado, por maioria
de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Art. 11 - A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido
em argüição de descumprimento de preceito fundamental é
irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória.

Art. 12 - Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça, na forma do seu Regimento Interno.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2003.
Biel Rocha
Justificação: Apresentamos esta proposição com o objetivo de

estabelcer normas procedimentais para o processo judicial oriundo da
arguição de descumprimento de preceito fundamental.

A argüição de descumprimento de preceito fundamental prevista no
art. 106, 1, "h" da Constituição Estadual deverá ser proposta perante o
Tribunal de Justiça do Estado e terá por objeto evitar ou reparar lesão
a preceito fundamental, resultante de ato do poder público estadual e
municipal

Entendemos que esse importante instrumento de controle do
cumprimento da Constituição do Estado pode e deve ser exercido
pelos responsáveis por zelar pela fiel observância dos preceitos
fundamentais nela contidos. Assim, o Governador do Estado, a Mesa
da Assembléia, o Procurador-Geral de Justiça, o Prefeito ou a Mesa
da Câmara Municipal, o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,
seção do Estado de Minas Gerais, partido político legalmente
constituído e entidade sindical ou de classe com base territorial no
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Estado, são os legitimados ativos "ad acusam" para a propositura
da ação.

Dada a relevância do tema, a concessão de medida liminar, quando
necessária para evitar o perecimento do direito diante de extrema
urgência ou de perigo de lesão grave, está aqui prevista, concedendo
ao magistrado a possibilidade de, avaliadas as condições objetivas e a
não-ocorrência do "periculum in mora" inverso, conceder a medida
assegurando-se sua efetividade.

Daí reputarmos de extrema importância a aprovação da proposição,
que representará instrumento de. controle sobre o cumprimento da
Constituição, no que pertine, particularmente, aos preceitos de ordem
fundamental.

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

PROJETO DE LEI N° 1.195/2003
Declara de utilidade pública o Movimento Gay de Alfenas e Região

Sul de Minas - MGA -, com sede no Município de Alfenas
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Gay de

Alfenas e Região Sul de Minas - MGA -, com sede no Município de
Alfenas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2003.
Jô Moraes
Justificação: O Movimentq Gay de Alfenas e Região Sul de Minas -

MGA - com sede no Município de Alfenas, fundado em 10/3/2000,
com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada, é um movimento que tem como objetivo
principal a promoção da inclusão social dos homossexuais de Alfenas
e região.

Conforme documentação que segue anexa, comprova-se que os
membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e
que não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas
funções.

0 Movimento Gay de Alfenas é uma entidade de caráter cultural,



1229
educativo e mobilizador, cujo objetivo primordial é a
conscientização das pessoas com orientação homossexual da sua
importância como seres humanos, de seus direitos e, principalmente,
de sua liberdade de orientação sexual.

O MGA vem desenvolvendo e promovendo ações, em articulação
com a população de Alfenas e região, na solução dos problemas
sociais, econômicos-sociais e educacionais, relativos à discriminação
sexual. Assim, desde a sua fundação, o MOA vem cumprindo suas
finalidades estatutárias, mesmo não dispondo de recursos financeiros
regulares nem de instrumentos de trabalho adequados, indispensáveis
ao alcance pleno de seus objetivos.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual a
essa entidade é de extrema importância, pois assim, a instituição
poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, viabilizando, portanto,
suas finalidades com maior satisfação e, principalmente, ampliando o
atendimento a toda população, principalmente a mais carente.

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

PROJETO DE LEI N°1.196/2003
Declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Fundado em 28/10173, o Abrigo São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Ouro Fino, vem, desde então,
desenvolvendo programas de promoção à saúde, à educação, ao
lazer e ao bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando
ações no campo da assistência social e amparando crianças,
adolescentes e idosos carentes.

Trata-se de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de
assistência social. Ademais, está em pleno funcionamento há mais de
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dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas à concessão do título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N°1.197/2003
Declara de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência

Judiciária Rede 505 Racismo, 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 Nacional

de Assistência Judiciária Rede SOS Racismo, 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 outubro de 2003.
Mauro Lobo.
Justificação: A Associação Nacional de Assistência Judiciária Rede

SOS Racismo é uma entidade sem fins lucrativos, com sede na
cidade de Belo Horizonte. Foi criada em 2000 e desde então vem
ampliando suas atividades em prol da comunidade discriminada, com
ênfase na discriminação racial. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Sabe-se que o Brasil é campeão em taxas relativas à desigualdade
social e que esta triste realidade também atinge as decisões judiciais,
nas quais muitos agentes são absolvidos de acusações de racismo e
discriminação. Diante dessa situação, a Rede SOS Racismo, além de
prestar atendimento psicológico e jurídico às vítimas de discriminação,
tem como meta a implantação de políticas sociais de afirmação,
principalmente da comunidade negra, a fim de ampliar o acesso desta
a cargos, empregos, universidades, etc. E também objetivo da Rede
SOS Racismo a celebração de termos de parceria com entidades
públicas e privadas para fomento e execução de atividades de
interesse público, tais como coleta, análise, processamento e
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divulgação de dados sobre delitos relacionados com violação de
direitos humanos ou violência policial, crimes que atentem contra o
interesse social e outros.

Sendo uma entidade que funciona em prol da defesa dos direitos
humanos e cumpre todos os requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, esperamos o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.198/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Poté - APAE de Poté -, 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 Poté - APAE de Poté -, 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, 16 de outubro de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado. 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 sua utilidade pública em nível estadual permitirá
que a citada instituição se torne apta a desenvolver projetos maiores.

A documentação apresentada está em concordância com a Lei n°
12.972, de 27/7/98. 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.
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REQUERIMENTOS

N° 1.666/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
São Francisco pelo transcurso do 126° aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1 .667/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Meio Ambiente
pela realização da Semana Florestal de 2003. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 1.668/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à
implantação de escolas estaduais nos Bairros Seringueiras, Morumbi
e Jardim Canaã, em Uberlândia. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.669/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo aos Secretários do Turismo e de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que priorizem o desenvolvimento do turismo no
pico do Ibituruna. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.670/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
pleiteando seja solicitada ao Presidente do Conselho de Contribuintes
do Estado de Minas Gerais a relação dos procedimentos em
apreciação relativos ao segmento da cafeicultura. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.671/2003, do Deputado Dimas Fabiano e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
mantido o convênio entre o Estado e as Obras Pavonianas de
Assistência - AOPA. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.672/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial de
Uberlândia - ACIUB - pelo transcurso de seu aniversário. (- A
Comissão de Turismo.)

Da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando seja constituída
comissão de parlamentares para proceder a estudos sobre alterações
a serem introduzidas no Regimento Interno desta Casa. (- A Mesa da
Assembléia.)

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o art. 284, do
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Regimento Interno, deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Arlen Santiago, solicitando formulado voto de

congratulações com a comunidade do Município de Curvelo pelos 128
anos de sua emancipação político-administrativa.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Conselho Regional de Medicina pela passagem
do Dia do Médico.

Da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a classe médica pela comemoração do Dia do
Médico.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio e José Milton.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Mala.
• Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa

presença nesta tribuna se dá em razão da convenção estadual do
PSDB, que se realizará no próximo domingo, quando escolheremos a
nova executiva do partido.

E importante destacar, por ocasião desse evento, o papel que o
atual Presidente do PSDB, Deputado e Secretário Danilo de Castro,
cumpriu à frente da direção do partido, realizando belo trabalho.

Hoje, os Deputados Estaduais do PSDB compõem a maior bancada
desta Casa, o Governo do Estado é do PSDB, assim como o
Presidente desta Assembléia. Por esses dados, temos de concordar
em que o Deputado Danilo de Castro assumiu no partido papel
importante e passará, a partir do domingo, o bastão para o Deputado
Nárcio Rodrigues, do Triângulo, o qual, por certo, continuará esse
trabalho, especialmente nas eleições do ano que vem, e fortalecerá
ainda mais o PSDB nos municípios. O Deputado Nárcio Rodrigues é
jornalista, homem de "marketing", Deputado reconhecido pela
competência e pelo trabalho desenvolvido a favor do Triângulo e de
Minas Gerais. Este momento, portanto, será muito importante. Pela
primeira vez, teremos o Triângulo à frente do PSDB mineiro.

Cabe destacar também a recondução do nosso Líder, Deputado
Antônio Carlos Andrada, que vem fazendo, na Liderança do PSDB e
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na Secretaria-Geral do PSDB, trabalho de fortalecimento do
partido em Minas Gerais e de sustentação política importante, de
modo que o Governador Aécio Neves possa fazer grande projeto em
nosso Estado.

Portanto, é com enorme alegria que vimos aqui registrar esse
momento importante e convidar todos os companheiros do PSDB
mineiro a comparecer a esta Assembléia no próximo domingo, a partir
das 9 horas da manhã, para a convenção que renovará o diretório do
partido em Minas Gerais. O PSDB tem sido partido de coerência, que,
não obstante ter perdido as eleições no âmbito federal, tem mantido
suas propostas e votado de acordo com o seu estatuto, as propostas
e as idéias que defendia no Congresso Nacional.

Infelizmente, por estarmos falando em partido, temos de dizer, com
toda a franqueza, que o mesmo não ocorre com o PT, hoje no
comando da política nacional. Podemos dizer que o PT está agindo
com enorme incoerência. Está em tramitação na Câmara dos
Deputados projeto por meio do qual o Presidente da República
pretende tornar indefinida a prorrogação da alíquota de 27,5% do
imposto de renda. E importante destacar que, historicamente, o PT
sempre foi contrário à manutenção dessa alíquota. O que nos revolta
ainda mais é saber que o PT é contrário à correção da tabela desse
imposto e dos gastos com dependentes e à aplicação nessa tabela da
inflação ocorrida no País. Portanto, é inconcebível, incompreensível e
inaceitável que o PT, que por mais de 20 anos lutou contra o aumento
da carga tributária, esteja fazendo, hoje, exatamente o contrário no
Congresso Nacional. Não corrigir a tabela do imposto de renda
representa aumentar os impostos do povo brasileiro. Além disso, o PT
pede que a alíquota de 27,5%, sempre combatida por ele, seja
prorrogada indefinidamente.

Dessa forma, o fato de o PT ser contrário ao projeto do Governo
Estadual que pretende cobrar pelos serviços prestados ao povo
mineiro, a fim de melhorá-los, levantando cavalo de batalha e dizendo
que o Governador está aumentando os tributos em Minas Gerais,
representa pingo d'água se comparado à falta de correção da tabela
do imposto de renda, o que levará o PT a aumentar a carga tributária
sobre os trabalhadores de todo o País.

Portanto, esse é um projeto que tramita na Câmara dos Deputados,
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e esperávamos do PT um mínimo de coerência ao pedir, pelo
menos, a correção da tabela do imposto de renda.

Assusta-nos o fato de o PT propor que a CPMF seja definitiva, já
que, historicamente, foi contra a cobrança dessa taxa. Só não
conseguiu que isso acontecesse, em razão da noventena exigida pela
Constituição Federal. Por isso, o PT prorrogou o seu prazo e, na
reforma tributária, fá-lo-á, novamente, por mais quatro anos. Isso é
muito incoerente.

Além disso, alguns Deputados mais exaltados desse partido vão ao
interior, longe do debate desta Casa, pregar que o Governador está
aumentando a carga tributária em Minas Gerais, o que não é
verdadeiro.

O PT, que sempre foi contra a taxação do inativo, hoje está taxando
os aposentados.

O PT hoje aumenta a carga tributária, ao não fazer a correção da
tabela do imposto de renda, o que aflige todos os trabalhadores
brasileiros que ganham mais de R$900,00. E o número de pessoas
atingidas pela tributação aumenta, a cada dia, em função dessa não-
correção. Portanto, é incoerente a posição do partido ao dizer que o
Governador está aumentando a carga tributária. Sendo assim,
deveríamos ir para as ruas, panfletar e pedir ao Governo Federal a
correção da tabela.

Além disso, assusta-nos muito o fato de o PT fazer um fundo
partidário, que será usado nas campanhas eleitorais, com recursos
públicos. Ele inchou a máquina pública com funcionários filiados ao
partido e está fazendo caixa de campanha com dinheiro do povo
brasileiro, para depois vir aqui, demagogicamente, levantar-se contra
o Governador Aécio Neves, que está querendo cobrar por um serviço
a fim de prestá-lo com melhor qualidade.

Essa é uma denúncia importante, e esperamos que a imprensa, que
tão bem vem cumprindo seu papel, a noticie. E importante destacar
que R$8.000.000,00, recursos a serem utilizados na próxima
campanha do PT, virão do contribuinte brasileiro, que paga o imposto
de renda tão vorazmente cobrado pelo partido.

Ao longo de sua história vitoriosa, esse partido dizia lutar em defesa
dos trabalhadores, mas a maior escalada de desemprego dá-se com
ele no comando da política nacional. E, quando Minas Gerais teve a
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oportunidade de fazer uma significativa reforma tributária em favor
de seu povo, já que um Deputado Federal de Minas era o relator da
proposta no Congresso, nosso Estado foi esquecido. Se o relator
fosse do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, era concebível
esquecer-se do Jequitinhonha e do Mucuri, regiões cuja pobreza se
assemelha à do Nordeste, mas ele é de Minas, e, por isso, não
aceitamos o fato de o Deputado Virgílio Guimarães ter-se esquecido
de colocar essas regiões no Fundo de Desenvolvimento Regional,
causando-nos muitos problemas.

Mas, ao ocorrer esse esquecimento, proporcionamos fatos. Assisti
ao relator Romero Jucá dizer que não aceitaria que Minas Gerais
entrasse no Fundo Regional de Desenvolvimento por estar na Região
Sudeste. Por certo, aquele relator não tem o menor conhecimento das
diversas Minas Gerais. A culpa disso é do Deputado relator da
reforma tributária, porque, já que o próprio mineiro se esqueceu de
Minas Gerais, como poderíamos desejar que um relator da Região
Norte pudesse preservar e defender os interesses de Minas Gerais?

Assistimos ao PT discursar em Belo Horizonte, nas comissões, no
Plenário e nas rádios do interior de Minas Gerais, dizendo que o
Governador Aécio Neves está impondo ao povo mineiro um aumento
de carga tributária. Isso não é verdade, porque o Governador está
pretendendo cobrar para prestar um bom serviço aos mineiros. Não
adianta dizer que o bombeiro atenderá bem, se não proporcionarmos
ao Corpo de Bombeiros uma estrutura mínima para combater os
problemas graves, como os diversos focos de incêndio que ocorrem
em Minas Gerais. Essa é uma cobrança daqueles que serão
atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Sobre o imposto de renda, todos os trabalhadores do Brasil, de norte
a sul, estão sofrendo uma maior tributação em razão da falta da
correção da tabela.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Caro Deputado Zé
Maia, lembro ao povo de Minas Gerais que nos vê pela TV
Assembléia, aos demais pares e ao Presidente que o relator da
reforma tributária no Congresso Nacional, Deputado Virgílio
Guimarães, do PT de Minas Gerais, esqueceu-se de incluir o nosso
Estado no Fundo de Erradicação da Pobreza, ou seja, esqueceu-se
do Norte de Minas, do Mucuri e do vale do Jequitinhonha. Já
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havíamos discutido sobre essa região, que está sendo trabalhada
para ser incluída na nova SUDENE.

Esse membro do PT, filho de Minas Gerais, não incluiu essa região
do nosso Estado nesse Fundo, O PT não tem dado a importância
necessária ao nosso Estado, pois não liberou quase nada do
orçamento destinado às obras discutidas e aprovadas do metrô, que
seriam realizadas neste ano. Um valor de R$49.000.000,00 foi
aprovado para as obras do metrô deste ano, mas só foram liberados
R$7.000.000,00. Essa é mais uma prova de que o Presidente Lula e
sua bancada não estão preocupados com a melhoria da condição de
vida da população do nosso Estado e da nossa Capital. Muito
obrigado.

Obrigado, Deputado Gustavo Valadares. Isso demonstra a
irresponsabilidade com que o PT vem conduzindo a política nacional.
Podemos dizer que o PT é o P1, "partido da incoerência". Sugiro que
mude a sigla para PCP, "partido cara-de-pau", porque prega opiniões
diferentes nas diversas partes do Brasil. Ele defende questões no
Congresso Nacional e, aqui, adota postura diferente. Podemos
também chamá-lo de PC, "partido dos caloteiros", já que a Prefeitura
de Belo Horizonte vem dando um grande calote na previdência social.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
• Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores telespectadores
da TV Assembléia. (- Lê manifesto:)

A exclusão da Area Mineira da SUDENE do Fundo de
Desenvolvimento Regional é inadmissível, por não respeitar a história,
a plena identificação socioeconômica e cultural dessa região com o
Nordeste nem suas condições geográficas adversas. Estamos no
Polígono das Secas desde antes da existência da SUDENE.
Desrespeita também a palavra do Presidente da República e do
Ministro da Casa Civil, que garantiram, de forma clara e explícita, a
participação de Minas, a área da SUDENE, no FDR. Desde 1911, o
Governo Federal reconhece oficialmente a situação de seca na região.
O Decreto n° 9.526, de 28/12/11, estabeleceu, no § 1° do regulamento
que disciplinou a Inspetoria Federal de Obras contra a seca,
transformada posteriormente em DNOCS, que as obras contra as
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secas seriam realizadas na área compreendida entre o Piauí e o
Norte de Minas Gerais. Em 1916, Decreto n° 12.330 e, em 1919,
Decreto n° 13.687, a história se repete.

Posteriormente, nas regulamentações do Polígono dasSecas, o
Norte de Minas é efetivamente inserido, por meio da Lei n° 1.348, de
1951. A área do Polígono foi revisada outras vezes, como em 1965,
Lei n° 4.663, quando foi incluído o Município de Vitória da Conquista,
na Bahia. O Norte de Minas sempre pertenceu ao Polígono ou área de
atuação do DNOCS. Quando o Banco do Nordeste foi criado, em
1952, Lei n° 1.649, o Norte de Minas dele fazia parte, sendo, em
Montes Claros, aberta uma de suas primeiras agências. A presença
do Norte de Minas na SUDENE, Lei n° 3.692, de 1959, foi
conseqüência desse longo processo e plena identificação geográfica,
socioeconômica e cultural com o Nordeste, da irregularidade e baixo
índice pluviométrico, tipo físico, alimentação e indicadores
socioeconômicos.

Reforçando esse aspecto, desde 1963, o Norte de Minas, com base
na Lei n° 4.239, de 1963, faz parte do Nordeste legal; diga-se de
passagem que até 1969 a Bahia e Minas Gerais faziam parte da
antiga Região Leste - IBGE. Destaca-se ainda que a única região
totalmente interiorana e de sertão da área da SUDENE é o Norte de
Minas. Essa área foi ampliada com a incorp6ração dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri, que apresentam as mesmas características
físicas, com piores indicadores sociais. Quanto à seca, para se ter
uma idéia da amplitude e intensidade desse fenômeno, nos últimos
dez anos, ficando apenas na história recente, o Ministério da
Integração Nacional e seus antecessores reconheceram o estado de
emergência e calamidade pública em todos os municípios
pertencentes à região.

A Constituição de 1988, reconhecendo a importância da atuação do
poder público e do planejamento regional, criou o Fundo
Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, em seu art. 159.
Destaca-se que continuou a participar a Área Mineira da SUDENE,
sempre entendida como Nordeste legal. Quando da criação da
ADENE, que será brevemente substituída pela nova SUDENE e
novamente conta com o pleno apoio dos mineiros, toda a Área Mineira
estava incluída.
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Excluir a Área Mineira da SUDENE do FDR é trair a memória de

Juscelino Kubitschek, Presidente mineiro, que juntamente com o
grande nordestino Celso Furtado, criou a SUDENE com a participação
de Minas. Quanto aos indicadores econômicos, apontamos que, pelo
Censo de 1991, o PIB do Norte de Minas era o menor PIB "per capita"
entre todos os Estados nordestinos, e o do vale do Jequitinhonha era
ainda menor. Graças à atuação do planejamento do Governo Federal
e correta utilização dos incentivos fiscais e financeiros, a região está
melhorando. No entanto, permanece abaixo da Bahia, censo de 2000,
que foi de R$3.680,00; Pernambuco, R$3.673,00; Rio Grande do
Norte, R$3.343,00; e Sergipe, R$3.310,00.

Atualmente, o PIB "per capita:' da Area Mineira da SUDENE é de
R$2.883,00. Por que excluir a Área Mineira da SUDENE do Fundo?
Por que excluir uma das áreas mais pobres do Nordeste do Fundo?
Por que se insurgem contra essa região que sempre fez parte do
Nordeste?

Por fim, voltamos aos argumentos políticos, já que técnica e
historicamente todos , os fatos e provas apontam para a plena
identificação entre a Área da SUDENE e o Nordeste, do qual
sempre fizemos parte.

O Presidente Lula e o Ministro José Dirceu já declararam que a Área
Mineira da SUDENE faz parte da área de atuação do Fundo. Por que
essa pressão ou contraposição à palavra empenhada pelo Presidente
da República? Destaca-se que o Presidente há muito reconhece a
realidade da região; esteve aqui inúmeras vezes como candidato e, já
empossado, lançou, em 11/1/2003, não por acaso, o Programa Fome
Zero aqui na região, reconhecendo assim os aspectos de pobreza e
de problemas socioeconômicos do Norte de Minas e vales do
Jequitinhonha e Mucuri.

Tem, pois, este manifesto o objetivo central de municiar os nossos
representantes, nas duas Casas do Congresso Nacional, na defesa
dos interesses da Área Mineira da SUDENE, hoje bandeira principal
de nosso eminente Governador Aécio Neves e para a busca da
unidade do Nordeste brasileiro, região da qual sempre, honrosamente,
fizemos parte.

Esse documento, senhores e senhoras, foi o manifesto dos mineiros
do Nordeste. Tem o apoio da Associação dos Municípios da Área
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Mineira da SUDENE, do Prefeito Getúlio Braga; do Prefeito Edson
Paulino Cordeiro, da Frente Municipalista de Criação da Federação
das Associações e Consórcios Municipais Microrregionais da Área
Mineira da SUDENE; da Presidência da Associação dos Vereadores
da Área Mineira da SUDENE; dos Deputados Federais Athos Avelino,
Cleuber Carneiro, Fernando Diniz, José Santana, Márcio Reinaldo e
Romeu Queiroz; dos Deputados Estaduais Carlos Pimenta, Gil
Pereira, Wanderley Ávila, Ana Maria Resende e este que aqui fala; do
Sr. Artur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS; do Sr. Gilman
Viana, Presidente da FAEMG; do Sr. Robson Andrade, Presidente da
FIEMG; do Prof. Eunápio Augusto e do Sr. Mércio Coelho, Diretores
da Faculdade Santo Agostinho, em Montes Claros; da Sra. Fátima
Turano, Diretora da Faculdade Pitágoras; do Sr. José Otávio Braga,
Diretor da FADENOR; do Reitor da UNIMONTES, Paulo César
Gonçalves; do Sr. Ruy Muniz, Diretor das Faculdades do Norte de
Minas; do Sr. Adauto Batista, do Sindicato das Indústrias de
Panificação; e da Associação Comercial. Enfim, de todas as forças
vivas da sociedade. Seguiremos o nosso Governador Aécio Neves e
não aceitaremos de maneira nenhuma um cochilo, que já foi reparado
por meio de uma emenda na Câmara Federal, agora que o relator
Romero Jucá não queria nos colocar no Fundo de Desenvolvimento.
Estamos juntos, Governador Aécio Neves, todos de Minas Gerais,
para que este Estado não seja excluído.

No Governo de Fernando Henrique, quando foi lançado o Projeto
Alvorada, Minas Gerais ficou de fora. E esta Casa, por meio do então
Presidente, hoje Ministro, Anderson Adauto, com todos os Senadores,
com todos os Deputados Federais e Estaduais, trabalhou, e o
Presidente Fernando Henrique acabou colocando Minas Gerais no
Projeto Alvorada, que liberou mais de R$1 50.000.000,00.

Esse Fundo poderá trazer em torno de R$100.000.000,00 a
R$150.000.000,00 para a região mais pobre deste Estado. Uma
região que quer infra-estrutura para poder já não ser o filho pobre.
Não aceitaremos isso.

A mudança que o Senador Romero Jucá está fazendo é para que
Minas Gerais não seja incluída. Nossos três Senadores, Aelton de
Freitas, Eduardo Azeredo e Hélio Costa, que estão conosco e com o
Governador Aécio Neves nessa luta, não aceitarão isso. Estaremos
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atentos até a votação final do pacote de reformas que criará o
Fundo, o qual, com certeza, incluirá Minas Gerais.

Agradecemos aos membros da AMANS, que elaboraram o
documento, e, em especial, ao Prof. Marcos Fábio, que vem
desenvolvendo trabalhos e teses sobre isso. Não podemos amolecer
e devemos cobrar que o Congresso Nacional faça o que Minas
merece e o que o Presidente Lula prometeu. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Discordamos dos Deputados que

têm dito que o PT é incoerente. O que vemos é um Governo Federal
que tem implantado uma administração totalmente democrática e
participativa, ouvindo todos os segmentos. E uma nova era
democrática, em que Governadores, mesmo os de partidos de
oposição, são ouvidos nas decisões. Há parlamentares que defendem
os que possuem grandes fortunas ou propriedades de terras. Muitos
projetos não são aprovados, e avanços não ocorrem devido à defesa
que alguns fazem de uma minoria privilegiada, e não da maioria.

O Presidente Lula ainda não pôde fazer mudanças radicais no
imposto de renda, porque não conseguiu ainda aprovar a taxação das
grandes fortunas. De maneira responsável, o Presidente Lula fará
mudanças no imposto de renda, para que os fun6ionários públicos, os
trabalhadores que recebem contracheque, que contribuem para o
desenvolvimento do País, não sejam penalizados. Não há controle
social. Quem possui mais recursos não é fiscalizado. E um
compromisso do Governo, e ele fará isso o mais rápido possível. Não
aceitamos críticas que tentam macular a imagem de um Governo que
tem sido fiel a todos os compromissos firmados em época de
campanha e nos 23 anos de construção do PT.

Os moradores da cidade de Elói Mendes solicitam que
reivindiquemos, junto à Secretaria de Estado da Educação, a
continuação do funcionamento do Colégio São Luiz Gonzaga. Desde
1989, há um convênio com Minas Gerais para a manutenção dos
ensinos fundamental e médio. Como a educação é um assunto de
extrema importância, a própria comunidade de Elói Mendes nos pede
que façamos uma ação suprapartidária. Deputados têm visitado e
apoiado a comunidade. Apresentamos requerimento com as
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assinaturas dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião
Navarro Vieira, Dilzon Meio e Dimas Fabiano. Temos trabalhado
nessa comunidade.

Hoje, pela manhã, aquela comunidade ressaltou a importância da
nossa união, a fim de que a cidade não fique prejudicada. São 530
alunos. Se a decisão da Secretaria da Educação for obedecida,
aquela escola será fechada ainda em dezembro deste ano. No
município existe somente uma escola pública, que não comportará os
alunos da escola conveniada. Ontem foi formado um conselho de
pais, com o qual entraremos em contato para discutir o problema, a
fim de que seja definitivamente resolvido. Esperamos que o
Governador do Estado prorrogue o convênio. E simplesmente uma
decisão política. Não podemos permitir o fechamento, em curto prazo,
de uma escola que funciona há mais de dez anos, prejudicando
aqueles jovens.

Por isso estamos apresentando esse requerimento em conjunto.
Empreenderemos todas as ações possíveis para resguardar o direito
daqueles alunos à escola pública de qualidade. Como não existe
resposta imediata quanto à possibilidade de escola pública,
esperamos que a conveniada, que, segundo informações da
comunidade, é de boa qualidade, seja garantida até que a escola
pública possa ser construída. Não desejamos que essa situação
permaneça indefinidamente. Queremos que a escola conveniada seja
garantida até que a pública seja construída ou que o Estado adquira
aquele prédio, pertencente aos religiosos, para que se torne público,
garantindo-se aos alunos o que lhes é de direito: os ensinos
fundamental e médio.

Concedo aparte ao nobre colega Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, ilustre

Deputada Maria Tereza Lara. Desde o ano passado, estamos fazendo
essa reflexão trazida por V. Exa. à tribuna, além de fazer tal
reivindicação ao ex-Governador Itamar Franco e ao ex-Secretário
Murílio Hingel. Novamente, estamos enfrentando essa situação. Por
inúmeras vezes, estivemos com o Prefeito Paulo Roberto Belato, com
o Vice-Prefeito Marcos Miranda, com o Irmão Dino Girardelli, Diretor
do Colégio São Luis, e com a Secretária Vanessa Pinto.

Conhecemos as dificuldades. Como V. Exa. disse, esse convênio é
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oriundo de outro firmado entre o Estado e o Município de Elói
Mendes em 1989. O Colégio São Luís tem 75 anos de funcionamento,
possuindo mais de 500 alunos. Além disso, naquele prédio funciona
uma faculdade de filosofia, ciências e letras.

Lamentavelmente, desde o primeiro semestre, estamos aguardando
os posicionamentos, mas não da forma como estão acontecendo.
Estamos buscando parceria com a Prefeitura, cujo Prefeito tem tido
uma atuação extraordinariamente benéfica com a escola, fazendo
com que o Estado reveja essa situação. Como estou muito
preocupado com a decisão da Secretaria da Educação, assinei,
juntamente com vários Deputados, esse requerimento, pois essa
bandeira é suprapartidária. O fechamento de uma escola do porte do
Colégio São Luís será um desserviço à educação do Estado.

Se necessário for, iremos ao Governador e solicitaremos audiência
com a Secretária, para demonstrar nossa preocupação com os
alunos. E por isso que devemos buscar, conforme a manifestação de
V. Exa., um trabalho suprapartidário que possa garantir educação de
qualidade, como acontece em Elói Mendes. Parabéns pelo seu
pronunciamento! Estamos juntos nessa causa. Aliás, há muito tempo
reivindicamos à Secretária condições de funcionamento da escola até
2006. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradecemos o aparte do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Estamos juntos com a liderança de
Elói Mendes e com os companheiros e as companheiras do PT, que
lutam para que essa escola possa permanecer aberta.

Gostaria, mais uma vez, desta tribuna, de fazer uma reflexão sobre
a segurança pública. Hoje, em entrevista à TV Assembléia, falei da
morte ocorrida no hospital regional. O jovem Júlio César, de 27 anos,
foi assassinado de maneira bárbara, ontem, dia 21 de outubro, à 1
hora da manhã. Muitos disseram: "Ah! Era um traficante". Não importa
o que ele era. O fato é que estava dentro de um hospital, fazendo
tratamento. Mais sete pessoas estavam internadas no pronto-socorro.
Não podemos defender a pena de morte. Se o cidadão era traficante,
tinha de pagar por isso de acordo com a lei.

Apresentamos alguns requerimentos nesta Casa solicitando
informações à direção do hospital. Onde estava a guarda municipal?
Sua principal função é fazer a guarda dos prédios públicos. Queremos
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saber quais são as medidas que a Prefeitura está tomando e
como está o funcionamento do Conselho de Segurança. Na época em
que o PT estava no Executivo daquela cidade, deu contribuição
fundamental na análise, na discussão e na tomada de medidas para
que a violência fosse debelada e erradicada. A segurança é dever do
Governo Estadual, mas, hoje, isso mudou. Precisa haver parcerias. O
Governo Municipal precisa tomar providências imediatas, porque,
além dessa morte no hospital, outras três ocorreram no CERESP de
Betim. Dois adolescentes foram assassinados, o Elias, de 13 anos, e
o Alessandro, de 14 anos aproximadamente, além do Sr. Antônio, de
54 anos, que faleceu esta semana. Sabemos que a pastoral carcerária
tem dificuldades para trabalhar dentro da penitenciária.

Neste momento, temos de cobrar ações de todos os governantes,
esperando que haja parceria entre os Governos Federal, Estadual e
Municipal. O problema é tão sério, que a vida está ficando banalizada.
Confirmamos a informação de que o Governo Federal encaminhará
R$50.303.840,00 para a segurança pública em Minas Gerais ainda
neste ano. Em contrapartida a esse recurso, o Estado deverá investir
R$12.575.517,00. Ora, sabemos da gravidade da situação e
esperamos que essa verba seja realmente aplicada de forma correta,
e que haja controle social para que nenhum centavo seja desviado.
Respeitamos os estudiosos da segurança pública e os dirigentes das
Polícias Militar e Civil, quando agem de maneira ética e coerente em
defesa dos direitos humanos. Infelizmente existem casos em que a
polícia não age assim; nesse caso, não merece o nome que tem.

A verdadeira polícia deve defender o cidadão, e não torturar nem
fazer extorsão. Esses recursos devem ser aplicados na formação da
policia e para equipá-la. A sociedade deve acompanhar rigorosamente
as ações governamentais, para que essa violência seja erradicada. E
preciso investir na prevenção. Há crianças e jovens nas ruas, sendo
colocados em cadeias para adultos, em vez de em casas de
recuperação. Estão sendo mortos, num círculo de violência sem
controle. Em nossa cidade, há perseguição do Governo Municipal a
lideranças que não são do mesmo partido, mas que querem contribuir
para a sociedade. Trata-se de uma política atrasada, que devemos
combater.

E preciso unir esforços suprapartidários, como temos visto nesta
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Casa, para que a sociedade mineira seja beneficiada com a
construção da justiça, da fraternidade e da igualdade. Fazer nossa
parte e permitir que outras lideranças dêem sua contribuição só
depende de nós. Ninguém que está no poder pode usá-lo para excluir,
perseguir ou manipular a favor de um grupo, contra os excluídos.
Obrigada.

O Deputado Jayro Lessa* - Boa tarde!
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
Ocupo esta tribuna para falar sobre assunto discutido com empenho

por esta Casa e ao qual toda sociedade mineira está atenta. Refiro-me
aos projetos de lei do Governo do Estado, que alteram a cobrança de
taxas em Minas Gerais, enviados no dia 29/9/2003 a esta Casa. Os
projetas visam modificar a tabela do Corpo de Bombeiros Militar, da
PMMG, do DETRAN-MG e, ainda, as taxas relativas ao Poder
Judiciário. Esses projetos afetam diretamente o contribuinte mineiro.

Não há como concordar com o aumento de tributos no momento em
que o Congresso Nacional analisa a proposta da reforma tributária do
Governo Federal. Mesmo compondo a base aliada do Governo
mineiro, não há como acatar uma solicitação que vem onerar, ainda
mais, o contribuinte de nosso Estado. Antes de 2004, data provável
para votação final da reforma tributária, não há como aprovar tais
medidas.

Em relação à reforma tributária, gostaria de chamar a atenção dos
nobres Deputados e Deputadas para um pronunciamento feito pelo
Governador Aécio Neves no dia 13 de outubro, no Senado Federal,
em que defendeu, de forma bastante categórica, os interesses de
Minas Gerais ao propor um consenso entre os Estados da Federação
e a adoção de mudanças que permitirão melhor distribuição de
recursos entre União, Estados e municípios.

O Governador foi claro ao afirmar que a proposta final da reforma
tributária deve respeitar os acordos firmados pelo Governo Federal
com os Governadores, desonerar o setor produtivo e promover a
divisão da arrecadação; hoje, em sua maior parte, 64%, concentrada
nas mãos da União. Destaco uma afirmação do Governador, com a
qual devemos concordar: 'a reforma tributária deve representar um
instrumento para o desenvolvimento econômico das regiões
brasileiras, sobretudo as mais pobres'.
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Voltando ao debate sobre os projetos de lei propostos pelo

Governo Estadual, afirmo que permitirão ao Estado arrecadar apenas
R$185.000.000,00; desse recurso, R$35.000.000,00 será destinado
aos municípios, pois se refere à arrecadação do IPVA. Apenas para
compararmos, se aprovada a reforma tributária federal, Minas Gerais
terá R$501.000.000,00 a mais em arrecadação.

O Secretário da Fazenda reconheceu, no último dia 16 de outubro,
nesta Casa, atendendo a pedido da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que os projetos sobre as taxas não trarão
solução para os problemas do Estado, mas somente um alívio.

E importante destacar que a carga tributária brasileira é uma das
maiores do mundo, e a população ainda espera a contrapartida em
termos de serviços. Nesse contexto, quero citar nosso ilustre colega
do PL, o Vice-Presidente José Alencar, defensor da redução da carga
tributária e das taxas de juros.

Alguns dados da realidade econômica brasileira ilustram bem essa
defesa feita pelo Vice-Presidente da República. O setor público -
União, Estados e municípios - gastou, de janeiro a agosto deste ano,
68,8% a mais com o pagamento de juros que no mesmo período do
ano passado, segundo dados do Banco Central. O gasto com juros
em relação ao PIB cresceu de 7,17%, R$60.689.000.000,00, nos
primeiros oito meses de 2002, para 10,2%, R$102.417.000.000,00, no
mesmo período de 2003. A dívida pública, que, no final de 2002,
estava em 56,5% do PIB, saltou para 57,7% em 2003. Para se ter
uma idéia, em agosto deste ano, o endividamento do setor público
atingiu a cifra de R$891.335.000.000,00.

Ora, Deputados e Deputadas, a saída para a crise brasileira e
estadual não está na criação de taxas e no aumento de impostos. A
solução está na redução da taxa de juros, no crescimento econômico,
na geração de empregos e de renda. A solução está no incremento da
produção, que faz aumentar a arrecadação do Estado.

Segundo informação do Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Wilson Brumer, 138 empresas foram qualificadas para apresentar
projetos de investimentos no Estado, na reunião da Comissão de
Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, em 29 de setembro, um
dia antes de acabar teoricamente a guerra fiscal. Isso mostra que
Minas Gerais é um Estado com grande potencial para investimentos.
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São empresas interessadas em se instalar ou expandir seus
negócios no Estado, e empresas pertencentes aos setores de
autopeças, calçados, mecânica, metalurgia, mineração, química,
embalagens, farmácia, têxtil, vestuário e eletroeletrônico. Com a
instalação e expansão dessas empresas, serão, ao todo,
R$12.900.000.000,00 de investimentos, que podem gerar mais 42 mil
empregos, e um crescimento de receita projetado de
R$543.000.000,00 por ano.

Nesta Casa, no último dia 16 de outubro, na reunião da Comissão
de Participação Popular que discutiu o PMDI e o PPAG, tivemos a
oportunidade de conhecer os projetos do Governo que vão ao
encontro de uma Minas melhor. A democracia e a transparência são
marcas da administração de Aécio Neves, e a apresentação do PMDI
e do PPAG mostram isso. Até o final deste ano, votaremos a
aprovação do PMDI. O caminho é esse: desenvolvimento econômico
e atendimento das demandas sociais.

Para isso, há diversas ações em curso que têm como prioridade não
só a redução das desigualdades regionais como também a melhoria
do índice de Desenvolvimento Humano - IDH - dos municípios dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas.

E importante lembrar que o Governo de Minas deve priorizar a
região do vale do Rio Doce, da qual Governador Valadares faz parte,
em seu plano de melhoria do IDH. Quando excluímos a região do Vale
do Aço - Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano - do vale do Rio
Doce, o IDH fica igual ou até menor que o da região dos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Nessa região precisam ser implementadas
ações urgentes, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida
dos moradores, um povo trabalhador, honesto e ciente de seus
direitos e deveres. Aliás, características marcantes do povo mineiro.

Não podemos também nos esquecer de que o plano prevê um novo
modelo de operação do Estado, aprimorando a máquina
administrativa; viabiliza novas formas de financiamento dos
empreendimentos, incentivando a parceria entre o setor público e o
privado; e consolida a posição de destaque de Minas como liderança
política nacional.

Gostaria ainda de lembrar que, no último dia 15, foram divulgados
pelo Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, os primeiros
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levantamentos sobre a safra mineira de 2003-2004, que
demonstram um crescimento surpreendente, bem acima da média
nacional. Por isso, podemos afirmar que hoje Minas possui um
Governo preocupado e, mais do que isso, voltado para o crescimento
e o desenvolvimento de ações nesse sentido.

No atual momento, a aprovação das taxas propostas pelos projetos
do Governo do Estado não condiz com as soluções criativas que
Minas persegue, dia após dia, para melhorar o atendimento das
demandas sociais, que, sabemos, são muitas. Cito como exemplo os
serviços prestados pela Polícia Militar à população, principalmente a
de baixa renda. Um relatório divulgado recentemente pela própria PM
mostrou que, nos últimos cinco anos, os crimes violentos registrados
no Estado cresceram 143%, ou seja, a demanda por atendimento é
crescente. Os mais pobres não podem ser os mais penalizados com
medidas como essas, que, sem dúvida alguma, servirão como um
desestímulo à denúncia de muitas ocorrências, que, infelizmente,
ainda trazem intranqüilidade ao nosso dia-a-dia. Não custa salientar
que não trazem aumento substancial da arrecadação para o Estado,
ou seja, não oferecem a contrapartida necessária para a melhoria da
qualidade de serviços prestados pela PM e pelo Corpo de Bombeiros.

Contudo, Deputados e Deputadas, devo exaltar as decisões dos
relatores do Projeto de Lei n° 1.078/2003, que retiram a cobrança pelo
Boletim de Ocorrência - BO - da PM, em caso de acidentes sem
vítima, prevista no projeto original, e outras que aprimoraram o
projeto, como, por exemplo, o limite de isenção da taxa de incêndio.
Aliás, o limite de isenção, que antes atingia apenas as residências de
até 60m 2, passará para 75m2.

E importante ainda salientar que o Secretário, na reunião da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do dia 16110,
disse que a vinculação dos recursos arrecadados com as taxas
reverterá para o Corpo de Bombeiros e para a PM. Além disso, não
fará parte do caixa único do Estado, para que não vá para um "ralo
sem fundo".

Finalizando o meu discurso, quero dizer que o projeto, da forma
como está sendo conduzido e aprimorado por esta Casa, poderá ser
aprovado. Não chegamos ainda ao ideal. A cobrança de novas taxas
do contribuinte mineiro não é o que desejamos neste momento.
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Entretanto, o Governador Aécio Neves é um homem de diálogo,
como faz questão de afirmar. Por isso, acredito estarmos no rumo
certo, principalmente quando sugere mudanças que contribuirão para
aperfeiçoar os projetos que tratam das taxas. Aliás, o Secretário Fuad
Noman também nos trouxe essa certeza, quando afirmou, na reunião
do dia 16/10, que o Executivo está aberto a debater novamente o
assunto, caso a Assembléia entenda serem necessárias mudanças no
projeto, que não comprometam os recursos do Estado.

Quero também reiterar minha proposta já feita anteriormente. Se
esta Casa entender que deve aprovar os projetos enviados pelo
Governo do Estado, a minha sugestão é de que a Assembléia
fiscalize, no mínimo a cada seis meses, a destinação dos recursos
advindos da cobrança das taxas; reconheço, contudo, que o ideal
seria a fiscalização quadrimestral dessa destinação. Obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é

praxe entre os ex-alunos das universidades de renome, em todo o
mundo, referirem-se às escolas em que estudaram como sua "alma
mater". A expressão latina, misto de afeto e respeito, traduz
exatamente a importância por eles dada à instituição em que se
formaram, cujas diretrizes de excelência os acompanham pela vida
afora.

No Brasil, a "alma mate( de muitos cidadãos está nessas
faculdades e universidades que tão bem conhecemos, entre as quais
se posiciona, garbosamente, a Universidade Federal de Viçosa. A
veneranda instituição, encravada em território mineiro, no município
que lhe empresta o nome, tornou-se símbolo de qualidade de ensino e
avanço tecnológico, sobretudo no campo da agricultura e da
veterinária. Neste ano em que as atividades do campo mais uma vez
registram extraordinários resultados, literalmente salvando as contas
externas e a economia nacional, bem podemos aquilatar a relevância
da boa formação dos profissionais do setor agropecuário

Ocorre que a Universidade Federal de Viçosa - e aqui chegamos ao
enfoque principal deste nosso pronunciamento de hoje - está
estabelecida exatamente numa cidade de grande tradição no campo
educacional. Uma olhada nos índices de desenvolvimento das Nações

WA
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Unidas nos mostra que o município se coloca, em nosso Estado,
em absoluto primeiro lugar no quesito "desempenho em educação".
Como se sabe, o IDH é medido a partir de indicadores de educação -
alfabetização e taxa de matrícula -, longevidade - esperança de vida
ao nascer - e renda - PIB "per capita". Nesse complexo de fatores, é
auspicioso verificar que Viçosa sobressai não só no campo da
educação. Com efeito, no período de 1991 a 2000, o índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - de Viçosa cresceu
11,89%, passando de 0,723 para 0,809. A dimensão da longevidade
contribuiu com 39,11% para esse crescimento, enquanto a educação
representou 38% e a renda, 24,8%. O hiato de desenvolvimento
humano - distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH
- foi reduzido em 31%. Com tais indicadores, Viçosa hoje se insere
naquelas regiões consideradas de alto desenvolvimento humano,
entre os 400 municípios brasileiros mais bem situados. Se levarmos
em conta que o Brasil hoje conta 5.122 municípios, veremos que o
posicionamento de Viçosa é dos mais invejáveis. Em relação aos
outros municípios mineiros, a situação de Viçosa não é menos
favorável: ocupa a 25 posição no "ranking" estadual.

No âmbito da longevidade, da mortalidade e da fecundidade, entre
1991 e 2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu
32,29%, passando de 40 por mil nascidos vivos a 27 por mil nascidos
vivos. Já a esperança de vida ao nascer cresceu 6 anos, passando de
64 anos para 70 anos.

Mas é ainda no campo da educação que os números nos
entusiasmam. Vejamos: o índice de analfabetismo caiu de 13,1% para
4,6%, na faixa de 7 a 14 anos; já na faixa adulta, a redução foi de
2,6% para 1,3%; no cômputo geral, a população analfabeta caiu de
14,7% para 10,3%.

O percentual da população que freqüenta a escola aumentou de
89,8% para 98,2%, na faixa infantil, e de 63,9% para 83,2%, na faixa
adulta.

Quando verificamos os indicadores de renda, pobreza e
desigualdade, Viçosa não fica atrás: a renda 'per capita' média da
população aumentou de R$224,08 para R$397,70. A proporção de
pobres caiu de 37,4% para 22,7%, enquanto o acesso a serviços
básicos e a bens de consumo só fizeram aumentar. De fato, os
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domicílios urbanos servidos por água encanada passaram de
89,3% para 97,2%. As casas que dispõem de energia elétrica
aumentaram de 92% para 98,5%, enquanto a coleta de lixo passou de
71,9% para 96%. Já as residências que dispõem de eletrodomésticos
básicos passaram de 60% para 90%, em média.

Como já dissemos, os dados acima se baseiam em indicadores da
ONU, coletados em parceria com a Fundação João Pinheiro e se
referem ao período de 1991 a 2000. Quer isso dizer que Viçosa,
apenas em dez anos, deu salto realmente extraordinário,
apresentando, hoje, desenvolvimento socioeconômico digno do
Primeiro Mundo. Ora, nada se faz gratuitamente. Esse progresso se
deve a trabalho e boa administração. Coincidentemente, o período
considerado marco inicial do avanço se refere ao primeiro ano da
administração Fernando Sant'anna, em Viçosa.

Conhecemos o Fernando Sant'anna, Prefeito Municipal de Viçosa,
desde os primórdios de sua vitoriosa carreira como administrador.
Aprendemos a admirá-lo e passamos a cultivar sua amizade com a
isenção que só merecem os homens públicos de real valor. Ainda
jovem, sendo relativamente recente o seu ingresso na vida pública,
vem dando sobejas provas de que é sério, honrado e competente. E
detentor, portanto, daquele trinômio de qualificação que o credencia
ao apoio e ao reconhecimento da população de Viçosa e da gente de
Minas Gerais.

Nosso propósito, ao ocuparmos hoje esta tribuna, é o de
parabenizar Viçosa e sua população pelo progresso que têm sabido
materializar. E também nosso objetivo cumprimentar a Universidade
Federal, "alma mate?' de tantos brasileiros ilustres, bem como as
demais instituições de ensino do município, pelos expressivos
números que registram na educação. E para saudar o empresariado e
a população trabalhadora do, município pelos admiráveis índices
econômicos que apresentam. E para formalizar o reconhecimento do
parlamento mineiro a essa figura exemplar de administrador, o
Prefeito Municipal Fernando Sant'anna. Parabéns a todos! Estejam
certos de que Minas e o Brasil acompanham seu esforço para fazer
desta uma nação à altura dos bons brasileiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 as reuniões extraordinárias
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 23110/2003
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

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

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

Antônio Andrade - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - Jã Moraes - João Bittar - Laudelino Augusto - Marília Campos
- Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Piau - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, 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 amanhã, dia 24, às 9
horas.

ATA DA 25a REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/10/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Doutor
Viana - Palavras do Sr. João Roberto Puliti - Palavras do Sr. Otto Vilas
Boas - Palavras do Sr. Isaac Ribeiro Ferreira Leite - Apresentação
musical - Entrega de placa e de flores - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Rêmolo Aloise - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani - Ana Maria

Resende - Bonifácio Mourão - Doutor Viana - Fábio Avelar - Jô
Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h115min, declaro

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

Atas
- O Deputado Laudelino Augusto, 20-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

lsaac Ribeiro Ferreira Leite, Presidente fundador da Cooperativa
Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. - COOXUPE -; Carlos
Paulino, Presidente da COOXUPE ; José do Carmo de Paula Braga,
Prefeito de Monte Santo de Minas; João Roberto Puliti, Presidente da
Comissão do Café na Confederação Nacional da Agricultura e
Pecuária e Diretor-Tesoureiro da FAEMG; Otto Vilas Boas,
Superintendente Comercial da COOXUPE; Gilman Viana, Presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
FAEMG -; e o Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença das seguintes autoridades,

considerando-as como extensão da Mesa: Dr. Affonso Damásio,
representando o Dr. Odelmo Leão, Secretário de Estado de
Agricultura e Pecuária; Sr. Carlos Mosconi, Deputado Federal e ex-
Presidente da FHEMIG; Sr. Ary Leite, jornalista, representando o
Deputado Federal Carlos Tadeu; Sr. Vítor Vieira dos Santos, assessor
de relações sindicais, representando o Sr. Robson Andrade,
Presidente da FIEMG; Sr. Aristóteles Atheniense, do Conselho
Estadual da OAB e Sr. Duílio Marcos Lara, representante do
Deputado Federal Carlos MelIes. Saudamos ainda a presença de
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jornalistas e de amigos e parentes do homenageado desta noite.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sr. lsaac

Ribeiro Ferreira Leite, Presidente fundador da COOXUPE, pelos
relevantes serviços prestados à cafeicultura mineira e brasileira.

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

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. lsaac Ribeiro Ferreira Leite; Carlos Paulino; José do

Carmo de Paula Braga; João Roberto Puliti; Otto Vilas Boas; Gilman
Viana; Deputado Doutor Viana, esta Assembléia tem a honra de
homenagear um mineiro dotado de uma biografia ímpar, dono de rara
visão econômica e social e que representa um necessário exemplo
para as novas vocações de liderança. O Eng. lsaac Ribeiro Ferreira
Leite, fundador da COOXUPE, a cooperativa regional de cafeicultores
de Guaxupé - que, apesar da particularidade geográfica contida no
nome, constitui-se na mais importante cooperativa de produtores de
café do mundo -, merece todo o reconhecimento dos representantes
do povo de Minas Gerais.

O café que financiou a industrialização nacional e,
conseqüentemente, a modernização do País transformou-se num
permanente desafio para seus produtores, desde a queda da
participação do Brasil no mercado mundial e a perda da hegemonia na
pauta das exportações. Ainda assim, constituem um setor de grande
destaque na produção e no emprego agrícola.

O que hoje a COOXUPE significa internacionalmente é resultado de
um longo trabalho, inteligente, minucioso e bem planejado, sempre
atento às transformações do mundo contemporâneo e
permanentemente fiel à sua origem, estribada na cooperação justa e,
ao mesmo tempo, livre. Obrigado.

Palavras do Deputado Doutor Viana
Exmo. 1°-Vice-Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, representando

o Presidente Mauri Torres; prezado amigo, Presidente fundador da
COOXUPE, Dr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite; Srs. Carlos Paulino,
Presidente da COOXUPE; José do Carmo de Paula Braga, Prefeito de
Monte Santo de Minas; João Roberto Puliti, Presidente da Comissão
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do Café da CNA e Diretor da FAEMG; Otto Vilas-Boas,
Superintendente Comercial da 000XUPE; Gilman Viana, Presidente
da FAEMG; demais diretores da cooperativa, autoridades aqui
presentes, Deputados, senhoras e senhores.

Um homem de fibra se conhece por suas ações, pelo caminho que
escolheu para trilhar na vida, pelos seus amigos, pela afeição de seus
familiares, por sua história. Posso afirmar que o Dr. lsaac Ribeiro
Ferreira Leite é um homem de fibra, e homenageá-lo é o único motivo
desta reunião.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ilustre jornalista Nairo
Almeri, que, em sua coluna veiculada no jornal "Hoje em Dia", alertou-
nos sobre o fato de que uma injustiça estava sendo cometida por não
se ter, até então, homenageado o Dr. lsaac pelo trabalho que dedicou
à cafeicultura mineira. Isso com relação ao setor público, porque o
reconhecimento do Dr. lsaac já aconteceu, em muitas circunstâncias.

Estamos aqui neste momento para mudar esse quadro e registrar na
história do nosso Estado, nos anais deste parlamento os serviços
prestados pelo Dr. lsaac ao setor cafeeiro de Minas, do Brasil e do
mundo.

Quem conhece o empresário Dr. lsaac, sempre ativo à frente da
cooperativa e atuante junto ao Governo na defesa da cafeicultura, não
deve esquecer a figura humana desse homem.

Nascido em 1911, na cidade de Monte Santo de Minas, Dr. lsaac é
filho de Custódio Ribeiro Ferreira Leite, prestigioso político de
Guaxupé, e D. Osília Soares Leite, de tradicional família de Monte
Santo. E casado com a Sra. Genoveva Ferreira Leite, aqui presente,
que carinhosamente conhecemos como D. Vevinha, filha do Dr.
Joaquim Libânio Leite Ribeiro, Deputado Federal da constituinte de
1946, e de Olympia Leite Ribeiro, filha do Conde Ribeiro do Vale.

Desde o tempo de estudante, após ter colado grau como
engenheiro, profissão que abraçou por mais de 20 anos, o Dr. lsaac
não deixou de ser um verdadeiro fazendeiro, pois sempre que podia
estava na fazenda de seus pais. Andava a cavalo, caçava passarinhos
e pescava - peixes grandes, diga-se de passagem. Freqüentava os
saraus e tocava violão e piano, que ainda dedilha em ocasiões
excepcionais.

Na década de 50 passou a morar na Fazenda Bocaina, onde reside
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até hoje, com sua esposa, Vevinha. Recebe a família e os amigos
no centenário solar da Bocaina, uma das poucas fazendas edificadas
por volta de 1870. Prefere o bucolismo e a simplicidade da vida no
campo à agitação da cidade. Nas horas vagas - que são poucas -,
distrai-se com serviços de marcenaria e outras atividades manuais,
seu lazer. Como todo bom fazendeiro, gosta de chupar jabuticaba no
pé, ir ao pomar e descascar laranja, cultivar flores e conversar sobre
as diversas espécies de árvores e madeiras. Fundou o Núcleo de
Orquidófilos de Guaxupé. Sua preocupação ecológica - para usar uma
expressão da moda - não é recente. Na década de 50 fundou a
Sociedade Regional de Conservação do Solo.

Diplomou-se em engenharia civil, mecânica e elétrica pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, e exerceu sua profissão de
engenheiro com muito êxito em grandes indústrias localizadas no
Brasil. Sem abandonar suas atividades profissionais, mas atendendo
às origens ligadas à cafeicultura, ingressou nesse setor, onde
concentrou todas as suas energias, tendo exercido importantes
cargos, tais como Diretor Técnico da Federação das Associações
Rurais de Minas Gerais; Presidente fundador da Sociedade Regional
de Conservação do Solo de Guaxupé; representante do Governo
mineiro na Junta Administrativa do Instituto Brasileiro do Café - IBC -;
membro do Conselho do Grupo Executivo da Racionalização da
Cafeicultura; Diretor da Cooperativa Central da Mogiana, que
congrega mais de 24 cooperativas regionais de cafeicultores,
representando 10 mil cafeicultores em São Paulo e no Sul de Minas;
Presidente e incorporador da Cia. de Café Solúvel do Brasil - COCAM
-, entre outros cargos.

Dr. Isaac também domina os idiomas francês, italiano, inglês e
espanhol. Entre inúmeros prêmios recebidos, o último foi o CECAFE,
concedido pelo Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil,
em comemoração aos 275 anos de introdução do café no Brasil e aos
270 anos de exportação do café brasileiro, em 21/212003.

Apesar de ter vivido por muito tempo em São Pauto, não se
"apaulistou", pois sempre conservou o espírito e o jeito mineiro de
viver. Temos um ditado que diz que mineiro trabalha quieto. Que
maravilhoso seria se todos os nossos empresários fossem 'quietos",
como o irrequieto Dr. lsaac. Imaginem a potência que seria Minas, se
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contasse com, pelo menos, mais algumas COOXLJPES.

Tive a honra de visitar a cooperativa em Guaxupé. Fui
carinhosamente recebido por toda a sua diretoria, funcionários, pelo
Dr. lsaac e pela nossa querida D. Vevinha. Fiquei impressionado com
o lugar, especialmente pela sintonia de atuação entre a gestão de
pessoas e a tecnologia aplicada. Apesar de utilizarem tecnologia de
ponta, seguindo os modelos alemão e norte-americano, o lado
humano continua sendo respeitado e valorizado. Lá, esses dois
segmentos trabalham lado a lado. A tecnologia impera, mas o afeto e
o respeito pela pessoa continua valendo, tornando a COOXUPE uma
potência da cafeicultura mundial, com as máquinas mais avançadas
em termos de processamento de grãos de café, do tipo de seleção a
"laser" dos melhores e descarte dos inferiores. Na ocasião, pude
perceber uma rígida disciplina em termos de organização e
profissionalismo, talvez pela influência do Dr. lsaac, pessoa
extraordinariamente culta, mas que demonstra, por meio de suas
atitudes, raízes respeitosas, dirigindo-se a todos ao seu redor com
igualdade, apreciando a hierarquia e, ao mesmo tempo, sentindo-se
feliz com todos os seus funcionários e cooperados, tratando-os como
seus familiares. Recordo-me de que sentiram-se muito felizes em
oferecer, a mim e a minha assessoria, um cafezinho que é o melhor
do Brasil. Lembro-me também do Dr. lsaac relatando, de maneira
muito fraternal, a presença de sua esposa Vevinha, ao seu lado
naquele momento, e nos melhores e piores de sua vida. Ele me fez
elogio porque também fui acompanhado da minha esposa Aparecida,
companheira de todas as jornadas. Foi com aquele cafezinho e com
aquela visita que tive a certeza de que esta homenagem de hoje seria
o mínimo que poderíamos fazer pelo grande Dr. lsaac Ribeiro Ferreira
Leite.

O "ranking" das empresas mineiras em 2002, conforme divulgado na
revista "Mercado Comum", registra a COOXUPE como possuidora da
maior receita operacional entre as empresas do setor agropecuário,
classificando-se em primeiro lugar, tendo também recebido em 2003 o
V Prêmio Minas, categoria Liderança Setorial. Tais conquistas são
vitórias de toda a equipe da COOXUPE, mas devemos ressaltar um
pouquinho da história inicial dela.

No ano de 1957, Dr. ls.aac Ribeiro Ferreira Leite, junto com 20
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produtores da região Sul de Minas, fundou a COOXUPE, sendo
seu Presidente até o início de 2003, quando assumiu a Presidência de
honra da Cooperativa.

Os primeiros passos da COOXUPE datam do ano de 1932, com a
fundação de uma cooperativa de crédito agrícola, que, em 1957, foi
transformada em cooperativa de cafeicultores.

Dessa forma, em 2003 a Cooxupe estará completando 71 anos de
cooperativismo e 46 anos em atividades de recebimento,
processamento e comercialização de café.

Atualmente, a COOXUPE é considerada a maior organização
cooperativista especializada em café do Brasil e uma das maiores do
mundo. Movimenta e comercializa para o mercado interno e exporta,
em média, 2.100.000 sacas de café por ano, nas regiões dos
melhores cafés do Brasil, no Sul de Minas e cerrado mineiro. Possui 9
mil associados, para os quais proporciona assistência técnica,
agronômica, informações sobre o mercado interno e externo, fornece
todos os insumos para a produção e ainda conta com 1.200
funcionários, distribuídos em 18 núcleos de atendimento em Minas
Gerais. A COOXUPE recebe café produzido em 103 municípios
localizados nas regiões Sul de Minas, alto Paranaíba (cerrado mineiro)
e vale do rio Pardo, no Estado de São Paulo. Entre inúmeros prêmios,
a COOXUPE classificou-se por diversas vezes como a empresa de
melhor desempenho no setor agropecuário.

Por esses e tantos outros motivos é que solicitei esta reunião
especial em homenagem ao Dr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite, que,
dignamente, contribuiu sobremaneira para o engrandecimento de
nosso querido Estado de Minas Gerais.

Parabéns, Dr. lsaac, Minas Gerais não seria o que é hoje se não
fosse a sua reconhecida intercessão no setor agropecuário de nosso
Estado. Muito obrigado.

Palavras do Sr. João Roberto Puliti
Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

Rêmolo Aloise, representando o Deputado Mauri Torres; limo. Sr.
Presidente fundador da COOXUPE, nosso prezado amigo e
homenageado lsaac Ribeiro Ferreira Leite; ilustre Presidente da
COOXUPE, Carlos Paulino; Exmo. Sr. Prefeito de Monte Santo de
Minas, José do Carmo de Paula Braga; limo. Superintendente
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Comercial da COOXUPE, nosso amigo Otto Vilas Boas; meu
prezado Presidente da FAEMG, Dr. Gilman Viana Rodrigues; Exmo.
Sr. Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem muito justa, faço minhas as palavras do cerimonial,
quando cita as autoridades presentes, e assim também cumprimento
os ilustres Deputados. Gostaria de citar os Srs. Osvaldo Ribeiro,
Presidente do Conselho Nacional do Café; João Leon, Presidente da
CECAFE, acompanhado do Sr. Guilherme Braga Pires de Abreu,
representante da ABIC; Carlos Barcelos Costa, representando aqui o
Sr. Gilman, Presidente. Enfim, cumprimentar todos os presentes.

Faço uma citação muito especial aos ilustres membros da família do
Dr. lsaac, nesta homenagem muito merecida por todos, pois sabemos
da luta que tiveram ao longo dessa árdua caminhada do nosso
querido Dr. lsaac.

Minhas senhores e meus senhores, a história do café no Brasil
remonta ao ano de 1727, quando as primeiras sementes e mudas
chegaram à região do Pará, no Norte do Brasil. Portanto, é uma
história que já pode ser contada em séculos. Em Minas também
somos mais do que centenários, porque implementamos a cultura
entre os anos de 1810 e 1820.

De lá para cá, nosso Estado tornou-se o maior produtor do Brasil,
que lidera a produção e as exportações mundiais. Na safra passada, o
País produziu cerca de 47 milhões de sacas, das quais 28 milhões
foram exportadas.

Mesmo com dificuldades, tendo que enfrentar o aumento da oferta
mundial, a estagnação do consumo e a conseqüente queda de
preços, a cultura do café apresenta-se como um dos principais vetores
da economia agrícola brasileira. A atividade gera, direta e
indiretamente, 8.400.000 e 400 mil empregos no campo, em 1.850
municípios, espalhados por 14 Estados brasileiros.

Com esses números, sempre nos foi possível ostentar recordes e
alta significação social e econômica. Um desses troféus é a
COOXUPE, que está entre as maiores cooperativas privadas de café
do mundo, sendo a maior exportadora mundial.

Embora seja parte da cultura brasileira, embora tenha sido lastro
para a moeda, embora tenha bancado a Avenida Paulista e tudo o que
ela significa na industrialização do Pais, a maior contribuição dessa



1260
trajetória da cafeicultura brasileira foi o surgimento de lsaac
Ribeiro Ferreira Leite.

Nós sempre o reverenciamos, tratando-o como Dr. lsaac, porque
sabemos que nada seria como é se não fosse a sua presença de
líder, um visionário que enxerga muito além do seu tempo, sem perder
a devoção pelos valores consolidados no passado.

Nossas entidades representativas, tendo à frente a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA -, o Conselho Nacional do Café
e, em nosso Estado, a FAEMG, aqui representada pelo nosso
Presidente, Gilman Viana Rodrigues, só têm a render todas as
homenagens a este grande homem, que sempre serviu de inspiração
a todos os que atuam na agropecuária brasileira.

Dr. lsaac, senhoras e senhores, mostrou a todos nós que café se faz
com emoção, que é uma lida que não dispensa o mais profundo
envolvimento de cada um de nós e de nossas famílias.

Dr. lsaac foi o maior líder da cafeicultura e permanece como nossa
principal referência, porque conhece a força do ser humano quando
está unido em torno de objetivos e sonhos; foi assim, meu caro Carlos
Alberto Paulino da Costa, que ele fez da COOXUPE esse monumento
cooperativista.

Hoje, diante da sua pessoa altiva e carismática, quero agradecer. O
Dr. lsaac é um líder insuperável, porque nos deu muito mais do que
um ser humano comum é capaz de dar; o Dr. lsaac não é apenas a
obra edificada em 46 anos de liderança, é a nossa referência para o
futuro, e não vamos perdê-lo de vista.

Não podemos deixar de fazer menção também à estimada D.
Vevinha, companheira incansável do nosso líder, que sempre o
apoiou em seu árduo trabalho em prol da cafeicultura. Ela também
teve um papel importante nessa história.

Todos nós que temos responsabilidades com a cafeicultura de
Minas e do Brasil ganhamos do Dr. lsaac lições de grandeza e de
humildade. Senhoras e senhores, é das lições de humildade que
devemos reconhecer: pela admiração que cultivamos, no fundo, no
fundo, todos queremos ser um pouco de lsaac Ribeiro Ferreira Leite.
Que Deus nos dê sabedoria para aprender com ele.

Palavras do Sr. Otto Vilas Boas
Presidente Deputado Rêmolo Aloise, Sr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite,
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Sr. Carlos Alberto Paulino da Costa, Prefeito José do Carmo de
Paula Braga, Sr. João Roberto Puliti, Sr. Gflman Viana, Deputado
Doutor Viana - a partir de agora, sempre vamos cuidar do senhor, pela
sua bondade, por seu gesto de grandeza e por ser autor do
requerimento que culminou nesta homenagem ao Sr. lsaac -, meus
companheiros e companheiras, quem me conhece sabe o tamanho da
alegria que estou sentindo , por estar nesta Casa magna, em Belo
Horizonte, falando dessa pessoa tão maravilhosa.

Costumo dizer que nada acontece por acaso, que tudo tem uma
razão de ser. Pelo meu jeito de ser e pelo fato de cada um dar o que
tem, porque ninguém é obrigado a dar mais, quero lembrar o outro
lado da moeda. E o seguinte: quem pode passar por essa vida e, ao
se olhar no espelho, ver um pouco da sua história, saber o que
representa, como foram suas ações e qual foi a sua construção? Isso
causa felicidade na pessoa, e o Dr. lsaac é um homem que pode fazer
isso com toda a alegria que um ser humano pode sentir.

Como, na minha vida pessoal e profissional, devo quase tudo ao Dr.
lsaac, posso falar com toda segurança, porque convivi com ele
durante 45 anos.

O que vi durante todo esse tempo? Tenho como norma de vida
espelhar-me em Deus e em Nossa Senhora. Sempre fui assim.
Portanto, prestava atenção na D. Osília, mãe do Dr. Isaac, que
sempre foi um homem dinâmico, trabalhador e participativo. A O.
Osília rezava, pedindo que Deus protegesse seu filho, que tudo desse
certo. O tempo foi passando, e O. Osilia faleceu. Aprendi muito
também com a D. Vevinha, outra guardiã do Dr. lsaac, que sempre
rezava a Salve-Rainha. Fiz parte dessa história, como faço até hoje,
cuidando da vida do Dr. lsaac. Não somos tudo na vida, dependemos
da fé em Deus e em Nossa Senhora.

O Dr. lsaac sempre foi um homem de fé, cheio de ideais e sonhador.
Dizia que gostava de atenazar a nossa cabeça. Então, atenazava a
minha cabeça, a do Dr. Celso e a de outras pessoas, porque desejava
que criássemos aquilo que sonhava. Isso fez parte da história desse
homem criativo, progressista, que não via somente Guaxupé, mas a
COOXUPE, Guaxupé, Minas Gerais e o Brasil. Sempre estava atrás
de coisas maiores, porque pensava grande. Há 30 anos dizia-me que
se não construíssemos uma cooperativa forte e poderosa, não



1262
poderíamos ajudar os cooperados. Então, não serviria para nada.
Tinha vontade de criar coisas.

Não direi muito a seu respeito, porque a maioria dos presentes
conhece a sua vida. Além disso, o Deputado Doutor Viana fez um
resumo de sua história. O Dr. lsaac sempre foi um homem enérgico e
exigente, mas muito educado e bondoso. Sempre foi um homem bom.
Por isso, convivemos juntos durante todo esse tempo. A história da
COOXUPE é bonita, mas originou-se de muito trabalho, amor e
dedicação. O Dr. lsaac sempre foi o cabeça. Conforme está no
Evangelho, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. O Dr.
lsaac sempre foi um servidor. Ao dizer-lhe para cuidar de seus
negócios pessoais, respondia-me que a cooperativa estava em
primeiro lugar. Nunca abriu mão disso. Veio para servir. Nada
acontece por acaso.

As coisas têm uma razão de ser, que é toda essa história que contei
e que aconteceu. Assim, tudo se torna mais fácil. Não sei por que, às
vezes, as pessoas complicam e fazem com que as coisas se tornem
mais difíceis. Não é por aí. Temos de fazer as coisas pelo caminho
mais fácil, mas primeiro devemos acreditar naquilo que fazemos e
contar com a graça de Deus, com o amor de Maria, para que o
sucesso ocorra realmente.

Dr. lsaac, o Dr. Lefer(?), seu amigo da Central da Mogiana,
Presidente da Comissão de Financiamento da Produção, Presidente
do BANESPA, que o adora, pediu-me que lhe desse um grande
abraço, pois não pôde comparecer a esta reunião por uma série de
razões. Ele não se esquece do mineiro, como ele o chama, da sua
história que representa a mineirice.

Fico feliz, estou realizado por estar aqui e agradeço ao Deputado
Doutor Viana pela nossa COOXUPE, ao Dr. lsaac, à D. Vevinha e à
família que eles colocaram na terra e que ajuda a edificar esse
mundo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite
Exmos. Srs. Deputado Rêmolo Aloise; Carlos Paulino; José do

Carmo de Paula Braga; João Roberto Puluti; Oflo-Vilas Boas;
Deputado Doutor Viana; Gilman Viana, que hoje me deu umas boas
lições na nossa conversa pela manhã. Ele disse que eu vir a Belo
Horizonte e não ir vê-lo é como ir a Roma e não ver o Papa. Então, fiz
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uma visita a ele. O Deputado foi muito além do que merecia este
que fala para vocês agora. Ele contou toda a história, e pensei: o que
tenho mais para falar? Repetirei talvez alguma coisa, mas não estou
na situação de ser orador, porque, infelizmente, um engenheiro não
tem essa qualidade. Quando ele estuda, aprende, mas não tem essa
facilidade. Tive um amigo muito querido que me dizia para falar com
emoção. Disse: o que farei? Não tenho jeito para isso. Sendo assim,
farei o meu discurso do meu jeito, e vocês me desculpem se for um
pouco maçante, mas fiz o possível para também ser o mais rápido. Se
estiver repetindo alguma coisa, peço encarecidamente que me
perdoem e suportem a niiriha fala. Muito obrigado.

Falarei sobre um problema que é o mais importante. No
requerimento em que o Deputado Doutor Viana solicita que a
Assembléia Legislativa do Estado , renda uma homenagem ao
Presidente fundador da COOXUPE, encontramos uma segunda
citação. Ele diz assim: "O trabalho que lsaac Ferreira Leite prestou a
Minas Gerais é digno de reconhecimento de todos os mineiros". Muito
me desvanece e emociona receber essa homenagem do povo
mineiro, do qual eu, meus pais e meus avós originamos. Carrego a
história do "uai". Sou "uai", e o que vou fazer? Perguntaram para o
mineiro o que é "uai". Ele respondeu: "uai" é "uai".

Sinto-me lisonjeado por receber de V. Exas., Srs. Deputados, que
representam o povo mineiro, tamanho reconhecimento. Apesar de ter-
me graduado em engenharia civil, mecânica e elétrica pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo e ter exercido a profissão
de engenheiro em diversas empresas em São Paulo, minha vida
passou a ganhar mais significado social, quando ela se mesclou à
história da COOXUPE. Não é para ganhar dinheiro, é uma função
social. Esse é o ponto alto das cooperativas. Isso foi o que aprendi
quando me mesclei na história da COOXUPE. Uma história que, nesta
noite especial, está sendo valorizada pelo Poder Legislativo. Uma
história que não foi escrita da noite para o dia, pois tivemos de
sobreviver a várias crises do café. Sobrevivemos a todas elas com
muito trabalho e profissionalismo, até ela tornar-se a maior
cooperativa de café do Brasil.

A origem da COOXUPE remonta a 27111/57, portanto há 46 anos.
Não dispúnhamos de armazéns, tampouco de maquinários. A vida do
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cafeicultor era regulada pelas políticas do Instituto Brasileiro do
Café - IBC -' órgão do qual fiz parte na junta, representando o
Governo de Minas, cujo corpo técnico eu admirava. Continuam dando
lição e prestando grande serviço à cafeicultura. Presto minhas
homenagens ao IBC, pelo lado dos agrônomos, alguns dos quais
estão presentes.

Há um detalhe que não gostaria de mencionar. Naquele ano, o
Brasil produziu 21,6 milhões de sacas de café, sendo que Minas
Gerais só produziu 3,7 milhões. No início dos anos 60, o Paraná
passou a produzir café em quantidades crescentes, gerando volumes
enormes e liderando a produção nacional.

A situação mudou com a orientação do Grupo Executivo de
Racionalização da Cafeicultura - GERCA -, do qual fui membro. De
1962 a 1966 foram erradicados, em nosso País, 724 milhões de
cafeeiros numa área de 818.000ha. Está presente o Sr. Adelino, de
Três Pontas, antigo representante do IBC, que pode confirmar isso ou
não.

Qual foi a finalidade desse programa? Adequar a produção à
demanda. Esse programa de erradicação coincidiu com os anos
consecutivos de secas e geadas, que reduziram drasticamente a
produção de café nos Estados do Paraná e de São Paulo, que eram
os maiores Estados produtores. Diante do estoque reduzido e das
safras comprometidas pelas adversidades climáticas, o Governo
resolveu implantar e ativar, em 1969, um programa denominado Plano
de Renovação e Revigoramento dos Cafezais pelo IBC. Esse
programa teve uma fantástica adesão. E aí que começa a história da
cafeicultura de Minas Gerais, especialmente dos cafeicultores do Sul
de Minas. Eles foram responsáveis por uma radical transformação na
cafeicultura nacional e colocaram Minas Gerais na liderança nacional
da produção de café fino a partir da década de 80.

Acompanhamos todo esse processo com competência e visão.
Efetuamos nosso primeiro financiamento para a compra de máquinas
que padronizassem o café em 1958, pois já pensávamos em investir
em tecnologia de ponta para oferecer produtos de primeiríssima
qualidade a um mercado importador. Em 1977, iniciamos nossa fase
de expansão nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, ampliando
o número de cooperados. Em três anos, inauguramos o núcleo de
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Monte Santo de Minas, de Cabo Verde e o prédio onde hoje
funciona nossa matriz, em Guaxupé. Naquela época, contávamos com
mais de 1.300 cooperados e comercializávamos uma média de 400
mil sacas de café. Na década de 80 foram inauguradas mais sete
filiais: cinco em Minas Gerais, nas cidades de Guaranésia, Nova
Resende, São Pedro da União, Alfenas e Carmo do Rio Claro e duas
no Estado de São Paulo, nas cidades de Caconde e São José do Rio
Pardo.

Dessa forma, atuávamos para o desenvolvimento equilibrado do
campo, gerando milhares de empregos e fixando dignamente famílias
no meio rural. No início dos anos 90 já havíamos ultrapassado 5.500
cooperados, em sua maioria pequenos produtores - 80% dos
cooperados de nossa organização são pequenos produtores. Em
nosso quadro de associados sempre prevaleceram produtores que
realmente necessitassem dos nossos serviços, como assistência
técnica no campo, facilidade de aquisição de insumos disponíveis nas
lojas da matriz e núcleos, informações sobre o mercado de café,
equipe de comercialização pronta para orientá-los na execução de
bons negócios, classificadores aptos para analisar a qualidade de
cada lote entregue por ele e uma estrutura mais do que segura para
armazenar a sua produção.

Graças a esse trabalho profissional, conseguimos conquistar a
confiança de nossos associados. Eles aprenderam que nada resiste
ao binômio confiança e trabalho. Na missão de servir aos nossos
associados, sempre estivemos ao lado do produtor, seja para auxiliá-
lo na recuperação dos cafezais, seja para comemorar uma
superprodução como a registrada na safra 1981-1982, quando o Sul
de Minas foi o responsável por 60% da produção nacional de café. Foi
nessa época que recebemos o apoio solidário do IBC à nossa idéia de
exportar o café diretamente. Pensávamos que, se as cooperativas já
detinham grande parte da safra brasileira, por que não exportar sem
intermediários?

Então, meus amigos, nossa iniciativa pioneira foi iniciada
embarcando 900 sacas de café, em 1979. Ganhamos nova dimensão,
e exportamos 70 mil sacas em 1982. Isso nos motivou a abrir
escritório exportador em Santos, pois estávamos seguros de que, ao
investir no setor, abriríamos um leque para o nosso crescimento. No

rÁ



1266
ano em que iniciamos as nossas atividades em Santos, em 1984,
figuramos pela primeira vez na lista dos exportadores de café do
Brasil. Esses dados eram divulgados na época pela Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil - CACEX. Outros investimentos
foram realizados paralelamente ao setor de exportação.

Ao comemorar o jubileu de prata, em 1982, inauguramos uma
fábrica de ração, juntamente com três silos metálicos para depósito de
milho, porque achávamos que deveríamos fomentar a diversificação
das nossas atividades. Hoje, estamos com seis silos, com capacidade
para 2.400 toneladas de milho cada um. Na fábrica de ração,
produzimos 70 diferentes tipos, englobando alimentação para bovinos
de leite e de corte, suínos, eqüinos, frangos de corte e aves de
postura.

Inauguramos um laboratório para a realização de análises de solos e
fertilizantes, oferecendo um serviço de grande utilidade aos
cooperados. O Laboratório João Carlos Pedreira de Freitas, em
homenagem ao nosso companheiro de diretoria, tornou-se sinônimo
de qualidade, nacionalmente reconhecido por suas sucessivas
premiações, em decorrência da exatidão de suas análises foliares,
atestada pela Sociedade Brasileira da Ciência do Solo.

Como eram expressivos os elogios de nossos visitantes, como
também acabamos de ouvir do Deputado Doutor Viana, ao sabor
apurado do café servido na matriz, adquirimos uma torrefação, em
1984, para fabricar e comercializar café torrado e moído. Atualmente
colocamos, no mercado, 120 toneladas de café, destinadas ao
consumo interno.

Na década de 90, chegamos à promissora região do cerrado
mineiro, onde até hoje atuamos com núcleos em Monte Carmelo, Rio
Paranaíba, Coromandel e Serra do Salitre. Investimos na construção
de armazém e unidade de padronização do café no núcleo de Monte
Carmelo, criando condições para exportar o café do cerrado
diretamente aos mais exigentes mercados consumidores da Europa,
Ásia e América do Norte. Havia, por parte do Japão, preferência muito
grande pelos cafés produzidos no cerrado.

Existe uma norma que diz que o café é assunto financeiro pela sua
alta liquidez e alto valor unitário. Sabemos disso mais do que nunca,
pelas dificuldades que a cafeicultura atravessa nos dias de hoje. Por
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isso, em 7/5/92, com o apoio de valorosos companheiros,
resolvemos fundar a Cooperativa de Crédito Rural dos Cafeicultores e
Agropecuaristas de Guaxupé Ltda. - AGROCREDI -, abrigando-a em
nossa sede, para garantir o seu inicio e assegurar o seu futuro
promissor, que, após 11 anos de funcionamento, alcançou o sucesso
esperado.

Desenvolvemos sem perder o respeito dos nossos associados.
Gostaria de lembrar as palavras de um saudoso cooperado, José da

Costa Muniz: "A COOXUPE planeja todos os seus passos com
cautela e coragem, por isso alcança tamanho sucesso. Cresceu
porque sempre acompanhou a evolução dos tempos, com
profissionalismo. Ensinou ao produtor rural que é preciso pensar em
economia, trabalho e produção".

Chegamos ao final do século XX e início deste milênio registrando
cifras recordes, ao superar um embarque direto de um milhão de
sacas de café. Estas saíram sem intermediários. Fomos líderes na
exportação do Porto de Santos por quatro anos consecutivos: 1999,
2000, 2001 e 2002. Em 2002, batemos o recorde do recebimento de
café de toda a nossa história. Houve uma safra muito grande, e
nossos cooperados entregaram-nos 3.563.909 sacas de café, volume
113% superior ao entregue no ano anterior. Para atender a essa
demanda crescente, foi preciso ampliar nodsa capacidade de
armazenagem, hoje estimada em 3 milhões de sacas. O trabalho
efetuado pelo conjunto de máquinas eletrônicas alemãs, adquiridas
em 1997, para melhorar a qualidade de padronização dos cafés, teve
de ser reforçado. Atualmente, duas unidades Tegras, equipamentos
desenvolvidos pela tecnologia americana de última geração,
trabalham, a uma capacidade média de padronização, 100 sacos por
hora. Dessa forma, temos condições de satisfazer os mais exigentes
mercados consumidores do mundo.

Nosso sucesso está na consistência e na qualidade. Para garantir
isso, fizemos um sistema de processos de trabalho, para o qual
obtivemos certificado internacional de qualidade, ISO 9002, que agora
está sendo mudado para um ponto a mais. Pelos nossos armazéns
passaram cerca de 8% da produção nacional do café. Do volume
nacional padronizado por nós, cerca de 50% destinam-se à
exportação, 25% ao mercado interno, 4% ao café solúvel e uma
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pequena parte à nossa torrefação. Todo esse desenvolvimento foi
gerado com recursos próprios. Sempre contamos com o apoio dos
nossos associados, dos nossos funcionários e da nossa equipe de
trabalho. Fizemos questão de dividir muito bem as coisas: onde é
gestão e onde é governança. Profissionalizamos toda a parte de
gestão, para que pudéssemos chegar a esses resultados. Hoje,
depois de 45 anos - a nossa situação já foi informada pelo Deputado -,
temos 9.100 cooperados e 1.200 funcionários. Atuamos em 135
municípios. Essa é a vantagem que nos permite fornecer aos
cooperados maior facilidade. Hoje não têm necessidade de ir à sede,
que seria mais uma movimentação, mais uma despesa.

Outro detalhe muito importante a ser analisado é que não deixa de
ser nosso compromisso fortalecer o "agrobusiness" brasileiro, setor
apontado pelo nosso Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
como o mais importante da economia nacional. Segundo o Ministro, o
"agrobusiness" responde por 27% do PIB, gerando 37% do total de
empregos em nosso País e garantindo o saldo da balança comercial.
E muito importante salientar isso. Ontem, conversando com o Dr.
Gilman, falamos sobre a importância que a agricultura está
desempenhando em nosso País hoje, servindo como pára-choques
para muita coisa que estaria acontecendo e que seria, para nós,
inconveniente.

A agrocultura, o "agrobusiness" ainda é um aparador, uma
segurança muito grande para nossa tranqüilidade.

A modernização do campo produziu um saldo comercial, nos últimos
12 meses, superior a R$24.000.000.000,00. O setor agrícola foi o que
mais incorporou tecnologia nos últimos anos, desde 1990. A área
plantada cresceu apenas 14%, enquanto a produção em tonelada
aumentou 107%. Essa produção que hoje está causando tanta
competição no mundo teve esse detalhe: não cresceu simplesmente
no terreno de plantio; cresceu na parte tecnológica. Provocou um
aumento, como disse, de 107%.

Somos o grande motor da economia, e não é à toa que fomos
considerados a âncora verde do Plano Real. Faço minhas, mais uma
vez, as palavras do nosso Ministro Roberto Rodrigues: 'Não se pode
continuar atribuindo atraso ao setor que mais se desenvolveu em
nosso País'.
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Sou extremamente grato a Deus por chegar à minha idade

gozando de perfeita saúde e, principalmente, entusiasmo para
trabalhar. E muito trabalho. Enalteço o apoio de minha esposa,
Vevinha, são 62 anos de convivência, e de minha família, que comigo
compartilharam inúmeros , desafios que tive de enfrentar no dia-a-dia,
na diretoria da COOXUPE. Acredito que a melhor maneira de retribuir,
dentro do possível, esse privilégio é continuar compartilhando minha
experiência com aqueles que, direta ou indiretamente, trabalham para
o fortalecimento do "agrobusiness" brasileiro, especialmente o café.

O fato de ter sido reeleito sucessivamente pelos cooperados desde
1957 demonstra somente que soubemos construir uma empresa
sólida, embasada sempre no binômio confiança e trabalho.

Somos hoje uma empresa de resultado. Nosso faturamento anual é
superior a R$400.000.000,00. Desde 1993 jamais deixamos de figurar
entre as 500 maiores e melhores empresas brasileiras, de acordo com
as publicações anuais divulgadas pela revista "Exame" e pelo
Mercado Comum de Minas Gerais, que também nos honra muito.
Nosso desempenho na área de exportação tem-nos mantido entre as
seis maiores empresas brasileiras exportadoras de cafés verdes.
Estamos entre os dez.

Essa trajetória de sucesso não deve ser interrompida. Em 2002
iniciei o processo de sucessão. Na assembléia-geral ordinária de 27
de março último, convocada para essa finalidade, entreguei a direção
da cooperativa à nova diretoria eleita, a qual o nosso companheiro
Carlos Paulino está aqui representando, e fui aclamado, por
unanimidade, Presidente de honra da COOXUPE e seu consultor
emérito. E meta consagrada oferecer produtos e serviços que
conquistem a plena satisfação de nossos clientes, associados e
colaboradores. Esse é o conjunto.

Vamos concentrar esforços para que a cafeicultura, presente há 276
anos em nosso País, permaneça gerando riquezas. Que a exemplo do
Brasil, o consumo mundial de café cresça e novos mercados se
abram. E um grande desafio e uma meta audaciosa agregar maior
valor ao café verde, deixando de exportar simplesmente matéria-
prima.

E um projeto que tem •desafiado inúmeras iniciativas, muito bem
conduzidas, mais ainda com pequeno sucesso. Não vamos, em
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nenhuma hipótese, desanimar, pois nada resiste ao trabalho
persistente e progressista.

Assim, esperamos propiciar aos nossos cafeicultores maior
sustentabil idade sem as violentas oscilações de preço no mercado
internacional, os quais irão receber, naturalmente, uma melhor
compensação pelo seu trabalho.

Sinto-me também sumamente honrado por me encontrar numa Casa
que sempre teve enorme influência na política brasileira, bastando
lembrar certos nomes, sem citar todos: daqui saíram vários
Presidentes da nossa República, entre eles Juscelino Kubitscheck,
Israel Pinheiro, Tancredo Neves, Itamar Franco e meu querido e
grande amigo Aureliano Chaves, de quem guardo agradável
lembrança de amizade.

Ao Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado Rêmolo Aloise,
aos Srs. Líderes de partidos e demais Deputados mineiros,
particularmente Doutor Viana, pela indicação do meu nome, o meu
muito obrigado por esta espontânea e honrosa homenagem, e a todos
os amigos aqui presentes meus sinceros agradecimentos. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a música "Fascinação".
- Procede-se à apresentação musical

Entrega de Placa e de Flores
O locutor - O Sr. Presidente fará entrega ao Sr. lsaac Ribeiro

Ferreira Leite de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres: (- Lê:)

"A homenagem do Legislativo mineiro ao fundador e Presidente da
Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé - COOXUPE -, Dr.
lsaac Ribeiro Ferreira Leite, que, com espírito dinâmico e
empreendedor, vem realizando intenso e valoroso trabalho em prol da
cafeicultura do Brasil e de Minas Gerais. Belo Horizonte, 20 de
outubro de 2003.".

Convidamos os Deputados Doutor Viana, Sebastião Navarro Vieira e
Laudelino Augusto para participarem da entrega desta placa ao Dr.
lsaac.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Neste momento, a Sra. Genoveva Ferreira Leite será
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homenageada com um buquê de flores oferecido pelo Deputado
Doutor Viana, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem. O buquê será entregue pela Sra. Aparecida Dias Viana.

- Procede-se à entrega de flores.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetido da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 21, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 21/10/2003.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 3/10/2003
As 9h45min, comparecem no Clube Municipal de Moeda os

Deputados José Henrique, Zé Maia e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Zé Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à
realização de audiência pública a fim de obter subsídios para os
trabalhos da Comissão. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Gilberto Alves,
Prefeito Municipal de Moeda; Célio Murilo de Carvalho Valie, Diretor
de Pesca e Biodiversidade do IEF, representando o Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Júlio
Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Moeda; e Patrício Carter
Gutierrez, Presidente da Associação do Meio Ambiente de Moeda, 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
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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,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
José Henrique, Presidente - Fábio Avelar - Biel Rocha.

ATA DA 48 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 21/10/2003
As llhlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Sidinho do Ferrotaco e Weliton Prado, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sidinho do Ferrotaco, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer, em 1° turno,
sobre o Projeto de Lei n° 41012003 e tratar de assuntos de interesse
da Comissão. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, no 1° turno, pela aprovação do Projeto de Lei n° 410/2003 na
forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça (relator: Deputado Weliton Prado). Passa-se à 38
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado e com
os Secretários de Cultura e da Educação pela implantação de
bibliotecas em escolas públicas estaduais. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Ana Maria Resende, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças - Weliton Prado.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°472/2003

Comissão de Saúde
Relatório

O Deputado Antônio Carlos Andrada, por meio do Projeto de Lei n°
472/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Hospital João XXIII - AMHJXXIII -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação referida no projeto, fundada em 2000, tem por

finalidade precípua colaborar com o Hospital João XXIII, visando
auxiliar a administração de recursos a serem captados pelo grupo de
associados voluntários, juntamente com a diretoria do hospital. Tais
recursos serão incorporados ao patrimônio hospitalar visando à
aquisição de novos aparelhos. Com isso, é possível dar melhor
assistência e bem-estar aos internos.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a
comunidade, a consideramos merecedora do título declaratório de
utilidade pública que lhe está sendo outorgado.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 472/2003, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°756/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Grupo
de Maior Idade Lírios do Vale - GMILV -, com sede nesta Capital.
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O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Instituído em 1999, o Grupo Maior Idade Lírios do Vale é uma

sociedade civil dotada de personalidade jurídica, cuja finalidade
estatutária é propiciar às pessoas com mais de 50 anos, carentes ou
não, atividades ocupacionais, de lazer, educacionais e culturais,
valorizando e desenvolvendo suas potencialidades. Procura, ainda,
privilegiar a convivência e a amizade de seus associados, como
elemento imprescindível para a integração no seio da familía e da
sociedade.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade sem dúvida
constituem valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria
das condições de vida das pessoas que já contribuíram para a
sociedade, razão pela qual ajuizamos conveniente e justa a pretensão
de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

756/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 762/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em questão

pretende declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Emanuel Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABEC -,
com sede no Município de Contagem.

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça,
que o analisou preliminarmente, concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, 1, 'a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

A ABEC é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que se destaca
por empreender diversas iniciativas em prol da comunidade.

Tem como objetivo principal, entre outros, promover a assistência
social, com ênfase na promoção humana da população de baixa
renda, direcionada para a criança, o adolescente e o idoso,
especialmente quando portadores de dificiência.

Ademais, desenvolve atividades culturais e esportivas, visando
preparar crianças e adolescentes para o exercício da cidadania,
orientando as famílias no processo educacional e de socialização.

Pela importância social dos objetivos elencados, podemos
considerá-la perfeitamente habilitada a receber o título de utilidade
pública.

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

Lei n° 762/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 805/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Domingos Sávio, objetiva

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Mestres do Lago, com
sede no Município de Pimenta.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica a que se refere o projeto de lei em comento é

sociedade civil que, além de suas atividades específicas, combate a
fome e a pobreza por meio da distribuição de cestas básicas, doação
de remédios e roupas. Dessa forma, pratica a justiça social, norteada
pelos tradicionais princípios da maçonaria universal.

Em virtude da natureza da entidade, entendemos que a pretensão
de se lhe conceder o título declaratório de utilidade pública é justa e
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oportuna.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

805/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 80712003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Obras Assistenciais Antônio Frederico Ozanam, com
sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
com o objetivo de sanar erro material relativo à sigla da entidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade é sociedade civil de direito privado, de natureza

filantrópica, cujo objetivo precípuo é promover a prática da caridade
cristã por meio da assistência social e promoção humana.

Para tanto, eia mantém estabelecimento destinado a abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, mantém serviços destinados ao
atendimento de pessoas necessitadas, tais como assistência médica,
odontológica, moral e religiosa.

Os trabalhos desenvolvidos por essa entidade constituem, sem
dúvida, valiosa parceria com o poder público na busca da melhoria
das condições de vida da sociedade, razão pela qual ajuizamos
conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório
de utilidade pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

807/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
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Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 927/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio Moreira, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bem Viver Rio
Grande - ACRVRG -, com sede no Município de Diamantina.

O projeto foi encaminhado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, com a Emenda n° 1, que apresentou.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária Bem Viver Rio Grande, fundada em

17/5/2001, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, cultural, assistencial e de promoção humana.

E relevante mencionar que ela coordena as obras e os movimentos
sociais dos moradores da comunidade, buscando desenvolver as suas
pendências mais importantes e valorizar o espírito de solidariedade.

No contexto da assistência social, atua para minimizar o sofrimento
humano por meio do combate à fome e à miséria, bem como para
amparar a mulher, a criança e o idoso.

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

927/2003, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 959/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei

em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública Associação Civil
Chácara Santa Clara, com sede no Município de Poços de Caldas.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em referência é entidade civil, dotada de

personalidade jurídica, sem fins lucrativos e que reverte a totalidade
de suas receitas e rendas à consecução de sua finalidade estatutária,
que é assistir pessoas alcoólatras, carentes de recursos ou não, sem
distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, credo político ou religioso,
proporcionado-lhes assistência médica e psicológica adequadas. Com
suas iniciativas, intenta assegurar-lhes a recuperação, a reabilitação e
a reintegração social.

Infere-se daí a oportunidade de se prestar reconhecimento público
às atividades desenvolvidas pela entidade, concedendo-lhe o
almejado título declaratório de utilidade pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

959/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 96012003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Conselho Central
de Sabará da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Sabará.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central de Sabará da Sociedade de São Vicente de

Paulo é uma entidade civil, sem fins lucrativos, cujos objetivos são
proporcionar proteção, segurança, educação e saúde às pessoas de
baixa renda e desenvolver outras ações caritativas, diretamente ou
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por intermédio dos Conselhos Particulares, Conferências
Vicentinas e Obras Unidas, a ele subordinados.

No exercício de suas atividades, tem como norte os princípios
estatuídos pelo Regulamento Geral da Sociedade de São Vicente de
Paulo, cuja observância visa à realização do ideal de caridade cristã
que inspirou o seu fundador, Antônio Frederico Ozanam.

E incontestável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, pelo que ajuizamos conveniente e
justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório de utilidade
pública estadual.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

960/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 971/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Fundação de Assistência à
Mulher Araxaense - FAMA -, com sede no Municíio de Araxá.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A FAMA é uma sociedade civil sem fins lucrativos e com duração

indeterminada. Tem por finalidade, entre outras, a implementação e a
gestão de programas que visem à prestação de assistência integral à
mulher.

A comunidade araxaense comemora, hoje, os resultados
conquistados com a atuação do voluntariado da FAMA, que busca,
com um trabalho sério, atender às reais necessidades da mulher,
tanto na área de saúde preventiva, como na da assistência jurídica.
Também oferece cursos de capacitação profissional, com o que
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pretende multiplicar as tarefas que desenvolve.

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, consideramos
justa a concessão do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

971/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Elmiro Nascimento, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 974/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação São Judas Tadeu, com
sede no Município de Contagem.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação São Judas Tadeu é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e de caráter assistencial, que tem como objetivo principal a
promoção de encontros, campanhas e mutirões para angariar
alimentos e agasalhos, tendo como meta a melhoria da qualidade de
vida no Bairro Eldorado.

Importante salientar, também, que a entidade se originou em razão
da necessidade iminente de um melhor planejamento e
acompanhamento das obras propostas para as áreas de saúde,
educação, de lazer e de preservação ambiental no citado local.

Pelo meritório trabalho comunitário que ela empreende,
consideramos justa a concessão do título declaratório de utilidade
pública estadual ora pleiteado.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

974/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

975/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Dimas Fabiano, objetiva

declarar de utilidade pública o Centro de Atendimento Integral ao
Idoso - CAII -, com sede no Município de ltamonte.

Após publicada, a matéria foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica,
constitucional e legal. Vem ela agora a este colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O CAI  é de entidade civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver

um importante trabalho na área educacional, cultural, desportiva e de
lazer, voltado especialmente para as pessoas da terceira idade,
contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida.

Saliente-se, por oportuno, que sua diretoria e seus conselheiros,
desde o início, não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Ademais, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
doado a instituição congênere.

Pelo que foi exposto, consideramos a entidade plenamente
habilitada a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos

pela aprovação do Projeto de Lei n° 975/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 977/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Assistência a
Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede nesse
município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Assistência a Toxicômanos e Alcoólatras de Três

Pontas, fundada em 18/7/97, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem como principal objetivo a readequação de
dependentes químicos, atendendo, hoje, a aproximadamente 500
pacientes desse município e da região, com acompanhamento médico
e psicológico especializados.

A proposta da entidade é assegurar o ajustamento e o bem-estar
dessas pessoas, proporcionando-lhes uma qualidade de vida melhor,
trabalho que tem merecido inúmeros elogios.

Pelo meritório serviço que a instituição presta, consideramos justa a
concessão do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

977/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 978/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no
Município de São Pedro da União.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar São Vicente de Paulo é uma sociedade civil sem fins

lucrativos e com duração indeterminada. Tem por finalidade, entre
outras, prestar assistência social às pessoas da terceira idade e
inválidas, além de combater a fome e a pobreza, conforme disposto
no art. 20 do seu estatuto.
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Pelos serviços prestados, a entidade ocupa lugar de destaque

na região. Sobrevivendo graças ao esforço e à abnegação de seus
filiados, administradores e colaboradores de um modo geral, tem
proporcionado melhor qualidade de vida para essas pessoas.

Pelo meritório trabalho que a entidade empreende, consideramos
justa a concessão do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

978/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 979/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Deputado Fahim Sawan, por meio do projeto de lei em análise,

pretende seja declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade,
com sede no Município de São Pedro da União.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, conforme preceitua o art. 103,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Clube da Melhor Idade é uma sociedade civil sem fins lucrativos,

criada no ano de 2001, com a finalidade de se concentrar em
atividades sociais, culturais e de lazer, voltadas para a terceira idade.

Com esses objetivos definidos, vem oferecendo a esse grupo de
pessoas melhor qualidade de vida, propagando a fraternidade sem
preconceito de raça, nacionalidade, crença religiosa, concepções
políticas e posição social.

Considerando o seu relevante trabalho como exemplo de presença
solidária e desinteressada, a entidade nos parece merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões apontadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 979/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
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Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 987/2003
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, a proposição em epígrafe

tem por escopo alterar dispositivos da Lei n° 12.633, de 8110/97, que
institui a Medalha de Honra ao Mérito pela Defesa dos Direitos
Humanos e dá outras providências.

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça e agora vem a este órgão
colegiado a fim de ser examinado quanto ao mérito, nos termos do art.
102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
As alterações pretendidas incidem sobre os arts. 1° e 2°, "caput" e §

1°, conforme passamos a demonstrar.
Confrontando-se os textos do art. 1° da lei em vigor e do da

proposição, constata-se que eles diferem tão-somente pelo nome da
medalha, que, pela proposta, recebe o nome do ex-diplomata
brasileiro, morto no Iraque quando cumpria a função de representante
da Organização das Nações Unidas - ONU. Eis a redação proposta
para o artigo:

"Art. 1° - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito Sérgio Vieira
de Mello, pela Defesa dos Direitos Humanos, destinada a distinguir,
com apoio da iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas cuja
atuação nas áreas de promoção e defesa dos direitos humanos
mereça especial destaque".

No que tange à alteração no "caput" do art. 2 0 , cujo preceito é o de
que as concessões serão feitas pelo Governador do Estado a partir de
proposta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aprovada pela
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia
Legislativa, esclarecemos que ela incide sobre o nome desse órgão
colegiado, que, em decorrência de emenda ao Regimento Interno,
passou a denominar-se simplesmente Comissão de Direitos
Humanos.

De resto, a terceira e última modificação proposta, consubstanciada
no § 1 0 do art. 20, concerne à dilação do número de pessoas,
instituições e organizações a serem agraciadas anualmente, que
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passa de três para até seis.

O objetivo da proposição de prestar homenagem à memória de
Sérgio Vieira de Mello, personalidade que se destacou por sua
experiência na resolução de conflitos internacionais, sempre na busca
da paz e respeito aos direitos humanos, afigura-se-nos medida
bastante oportuna.

Com efeito, Sérgio V. de Mello, nascido no Rio de Janeiro em 1948,
concluiu o curso de Filosofia em Paris e, ali, o doutorado pela
Sorbonne. Foi o principal assessor da força de paz das Nações
Unidas no Líbano, de 1981 a 1983, e, em 1998, foi eleito para dirigir o
Escritório de Assuntos Humanitários da ONU. Já em 1999, foi
nomeado administrador do Timor Leste, com a tarefa de reconstruir o
território devastado pela guerra.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 987/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Sidinho do

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

1.001/2003
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°

1.001/2003 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Deoglécio Dias - ABDD -, com sede no Município de
Diamantina.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Beneficente Deoglécio Dias tem por finalidade prestar

assistência social às pessoas carentes e o faz, sobretudo, por meio de
atendimento médico, oferta de exames laboratoriais e transporte de
pacientes em ambulância, quando necessário.
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Além das atividades que abrangem as áreas mencionadas,

executa serviços de radiodifusão comunitária, buscando sempre zelar
pela melhoria das condições de vida dos menos favorecidos.

Nada mais justo, pois, que lhe seja prestada honraria, como forma
de reconhecimento à sua destacada importância no âmbito
assistencial.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.001/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No
1.015/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bom
Pastor - CCBP -, com sede no Município de Itabira.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando a Emenda n° 1. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Comunitária Bom Pastor, fundada em 8/7/99, é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, voltada para o atendimento a
crianças de 4 meses a 6 anos de idade. Seu trabalho inclui educação,
alimentação e cuidados diversos, de forma a propiciar-lhes atividades
que visem a melhorar as suas condições de vida e proporcionar-lhes
bem-estar, além de possibilitar que seus pais trabalhem e possam
oferecer-lhes o direito de crescerem e se desenvolverem em um
ambiente saudável e harmônico.

Em virtude do alcance de sua obra, ela se torna merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.015/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.028/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

A proposição ora analisada, do Deputado Doutor Ronaldo, pretende
seja declarado de utilidade pública o Projeto Local de Envolvimento
Comunitário - PLEC -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços à região onde se

situa, promovendo atividades esportivas e culturais e incentivando a
solidariedade e a integração entre os moradores. No campo da
assistência social, acolhe os menos favorecidos, principalmente
crianças e idosos.

Representar a comunidade junto a órgãos públicos e privados,
fazendo reivindicações diversas, é também um de seus objetivos.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para
muitos, consideramo-la merecedora do título declaratório de utilidade
pública que lhe está sendo outorgado.

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

1.028/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.030/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado João Bittar, visa declarar de
utilidade pública a Casa de Apoio Danielle, com sede no Município de
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Uberaba.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o ai.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa de Apoio Danielle tem por finalidade específica a prestação

de serviços gratuitos às pessoas portadoras de câncer em todas as
faixas etárias. Em vista disso, acolhe-as, oferecendo-lhes
hospedagem, alimentação, cuidados médicos e assistência
psicológica.

E inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, razão pela qual ajuizamos
conveniente e justa a pretensão de se lhe outorgar o título declaratório
de utilidade pública.

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

1.030/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.	-

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.032/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei n° 1.032/2003
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos da Comunidade de Sesmaria - AMASE -, com sede no
Município de Catas Altas da Noruega.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o ai.
103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é sociedade civil e possui como objetivo
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primordial a prestação de quaisquer serviços que possam
contribuir para o fomento, a racionalização e o aumento da renda no
setor agropecuário. Dessa forma, incentiva a aplicação de técnicas
adequadas para a preservação do meio ambiente e o bom uso da
terra.

Além disso, busca gerar maior número de empregos e promover a
elevação do padrão de vida dos moradores locais.

Em razão da natureza de suas atividades, julgamos meritório que se
lhe conceda o pretendido título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.032/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Marília Campos, relatora.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.034/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Zé Maia, visa declarar de
utilidade pública a Associação Beneficente Jesus Pão da Vida -
ABJPV -, com sede no Município de Tupaciguara.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidades precípuas: prestar

assistência social a pessoas carentes; recuperar física e moralmente
viciados; oferecer assistência médica e odontológica; promover cursos
profissionalizantes e reunir-se com os familiares dos assistidos,
orientando-os quanto à reintegração destes na sociedade.

E inegável que o trabalho desenvolvido por essa entidade é de
grande importância para a promoção da qualidade de vida do
segmento social menos favorecido, razão pela qual ajuizamos
conveniente e oportuna a pretensão de se lhe outorgar o título
declaratório de utilidade pública.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.034/2003.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°99/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
99/2003 cria o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/2/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, cujo primeiro relator
teve rejeitado o parecer quanto à juridicidade, à constitucional idade e
à legalidade. Designado novo relator, a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do
projeto com as Emendas n os 1 a 6, que apresentou. Vem agora o
projeto a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV,
do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 99/2003 cria o Fundo de Combate e Erradicação

da Pobreza, cujos recursos deverão ser aplicados em programas
públicos de interesse social, que viabilizem para todos os mineiros o
acesso a níveis dignos de subsistência.

O Brasil ingressou no séc. XXI com uma situação social em que
ainda permanecem índices alarmantes de pobreza e de desigualdade
social. A despeito das políticas de proteção social implementadas no
País após a Constituição da República, de 1988, a estrutura da
desigualdade social brasileira permanece. Dessa forma, mesmo se
observando reduções significativas nas taxas de mortalidade infantil e
de analfabetismo, e, ainda, verificando-se um aumento na renda "per
capita" da população na última década do séc. XX, a concentração de
renda e de riqueza permanece em níveis perversos.

O Estado de Minas Gerais espelha essa situação nacional. Os
dados do último censo, realizado em 2000, apontam para uma
estrutura de distribuição de renda assustadora: os 20% mais ricos da
população do Estado apropriam-se de 657% da renda, enquanto os
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20% mais pobres, de 2,2%. A proporção de pobres na população
do Estado reduziu-se na última década, passando de 43,3%, em
1991, para 29,8%, em 2000. Essa redução na proporção de pessoas
com renda familiar média inferior a R$75,50 - correspondente à
metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000 -, verificada de
1991 para 2000, deve-se, fundamentalmente, à estabilidade da moeda
garantida pelo Plano Real. Os dados indicam uma redução no nível de
pobreza no período de 1993 a 1995. Após esse período, no entanto, o
percentual de pobres na população brasileira e mineira fica quase
estável, observando-se um leve aumento de 1999 para 2000. De todo
modo, embora se verifique uma redução na proporção de pessoas
pobres na população, a desigualdade na distribuição de renda
permaneceu inalterada na última década do século passado.

A desigualdade de renda no País tem raízes históricas e manifesta-
se em níveis estáveis por décadas, o que gera a sensação de ser esta
uma situação natural, a ser tolerada, portanto. No entanto, como
demonstram estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -
IPEA -, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, a desigualdade distributiva é o principal determinante da
pobreza no País. Essa perversa estrutura de distribuição de renda
manifesta-se também na desigualdade de oportunidades de inclusão
econômica e social.

Dessa forma, entende-se que o enfrentamento da pobreza deva ser
feito pela via de políticas redistributivas, tanto aquelas que incidam
sobre a estrutura da distribuição da riqueza e da renda no País como
as de natureza compensatória. Trata-se, pois, de implementar
políticas geradoras de eqüidade, uma vez que a desigualdade de
renda, de oportunidades e de acesso a bens e serviços relativos aos
direitos sociais está na base da geração da pobreza.

O projeto de lei em tela especifica os beneficiários do Fundo que
institui, em conformidade com a Lei Complementar n°27, de 18/1/93.
Focaliza, prioritariamente, as famílias com renda "per capita" inferior à
linha de pobreza e os municípios que apresentem condições de vida
desfavoráveis, além das populações em situação de vulnerabilidade
social dos grandes centros urbanos. O projeto estabelece, ainda, que
o Poder Executivo deverá definir e divulgar, anualmente, os
parâmetros por ele adotados para a identificação da linha de pobreza
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e das condições desfavoráveis de vida. O Brasil já dispõe de
dados estatísticas e de, análises importantes para essas definições,
como o índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios - IDHM -,
elaborado em parceria pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD -, pelo IPEA e pela Fundação João Pinheiro.

Por esses dados é possível identificar os municípios que
apresentam menor desenvolvimento humano e que requerem maior
intervenção de políticas compensatórias, a fim de que suas
populações possam superar as condições de vulnerabilidade a que se
encontram expostas. Tais populações devem ser mantidas como
beneficiárias de programas específicos, como os de transferência de
renda, até que possam participar, de forma eqüitativa, das demais
políticas sociais universais.

Observando-se o mapa de Minas Gerais, relativo à proporção de
pobres em 2000, verifica-se uni nítido corte territorial, que divide o
Estado em duas metades: uma ao Sudoeste, com menor incidência de
população com renda familiar "per capita" inferior a R$75,50, e outra a
Norte e Nordeste, com extrema concentração de população pobre.

Assim, entendemos ser de suma importância a criação de um fundo
para o combate e a erradicação da pobreza, como instrumento de
financiamento de políticas públicas compensatórias no Estado. A
proposição inicial, no entanto, demandava correções para adequar-se
à regulamentação da instituição de fundos no Estado, o que foi objeto
das Emendas n

o
s 1 a 6, apresentadas pela Comissão de Constituição

e Justiça.
Apresentamos as Emendas n° 7 e 8, com o objetivo de aprimorar o

projeto. A Emenda n° 7 retira do texto do projeto a identificação dos
programas de reforço de renda que seriam objeto de financiamento
prioritário do Fundo, como "Bolsa Escola" e "Bolsa Alimentação".
Entendemos que se deva estabelecer a prioridade de financiamento
para programas de transferência de renda, genericamente, e que não
é necessário nem oportuno identificá-los. A Emenda n° 8, por sua vez,
dá nova redação ao art. 40 do projeto. A redação original desse artigo
previa a instituição do Conselho Consultivo e de Acompanhamento do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A fim de adequar a
proposição às determinações contidas na Lei Complementar n° 27, de
18/1/93, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda
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n° 5, que trata da composição do Grupo Coordenador do Fundo.
Com isso, o projeto passou a prever duas instâncias colegiadas para o
estabelecimento de diretrizes e prioridades para a aplicação dos
recursos do Fundo e para o acompanhamento dessa política. A
Emenda n° 8 visa, justamente, a corrigir essa duplicidade,
estabelecendo o Grupo Coordenador do Fundo como única instância
colegiada para sua gestão, além de prever a participação paritária de
representantes da sociedade civil e do Governo em sua composição.
A nova redação dada ao art. 4° do projeto por essa emenda prevê,
ainda, as atribuições do Grupo Coordenador como aquelas
discriminadas no art. 40 da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93.
Dessa forma, com a aprovação da Emenda n° 8, fica prejudicada a
Emenda n° 5, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Por todo o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

99/2003 no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 a 4 e 6, da Comissão de

Constituição e Justiça, e as Emendas n os 7 e 8, a seguir
apresentadas. Com a aprovação da Emenda n° 8, fica prejudicada a
Emenda n°5.

EMENDA N°7
Dê-se ao § l°do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3° -
§ 1° - O atendimento às famílias e aos indivíduos de que trata o

inciso 1 será feito, prioritariamente, por meio de programas de
transferência de renda.".

EMENDA N°8
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - O Grupo Coordenador do Fundo de Combate e Erradicação

da Pobreza é constituído por:
- um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
II - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
V - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social e Esportes;

Vil - o Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
VIII - um representante da sociedade civil, membro do Conselho

Estadual de Assistência Social, indicado em plenária do órgão;
IX - um representante da sociedade civil, membro do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, indicado em
plenária do órgão;

X - um representante dos usuários, membro do Conselho Estadual
de Saúde, indicado em plenária do órgão;

Xl - um representante da sociedade civil, membro do Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais, indicado pelo Fórum Mineiro
de Segurança Alimentar;

XII - um representante da sociedade civil, membro do Conselho
Estadual de Habitação, indicado em plenária do órgão.

§ 1°- Será assegurada a paridade entre representantes do Governo
e da sociedade civil.

§ 20 - As atribuições do Grupo Coordenador são as estabelecidas na
Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.".

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - André

Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°316/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
análise dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das
operadoras de telefonia fixa do Estado e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 291312003, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
não emitiu parecer sobre a matéria em virtude da perda de prazo.

Conforme decisão da Presidência de 8/7/2003, foi o Projeto de Lei n°
882/2003 anexado ao projeto ora analisado, nos termos do § 2 0 do art.
173 do Regimento Interno.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição em análise pretende obrigar as empresas

operadoras de telefonia fixa do Estado a discriminarem, nas contas de
telefone, determinados dados que compõem o valor da cobrança, tais
como: data, horário e duração da ligação, o número discado, o valor
cobrado e a modalidade e a descrição do serviço prestado.

Determina, ainda, que a conta de telefone deverá vir acompanhada
de uma tabela informando os valores de tarifação utilizados para
atingir o montante da cobrança e que a inexistência da tabela
desobrigará o usuário do pagamento da conta.

E de se observar que a proposição em estudo sintetiza o sentimento
da classe consumidora, que se mostra indignada com os flagrantes
abusos cometidos pelas empresas que exploram os serviços de
telefonia fixa e celular móvel no País. Há muito que a sociedade
reivindica mais transparência por parte das operadoras do sistema de
telefonia no que tange à discriminação dos serviços cobrados nas
contas mensais de consumo. O Poder Judiciário, por sua vez, não tem
sido tolerante com os constantes abusos praticados pelas
concessionárias, que nem sequer cumprem as disposições da Lei
Geral das Telecomunicações (Lei Federal n° 9.472, de 1998) e do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que elegeram como
direito básico do usuário, entre outros, aquele relativo à transparência
nessa típica relação de consumo.

Com efeito, o direito do consumidor de ter informações claras e
precisas sobre o serviço que está recebendo, bem como sobre suas
características, quantidade e preço, está assegurado no art. 6°, inciso
III, e no art. 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem
como no inciso IV do art. 3° da citada Lei Federal n° 9.472, que dispõe
sobre o serviço de telecomunicação.

O detalhamento da conta de consumo, nos termos propostos, por
certo evitará um grande número de problemas, compatibilizando o
serviço não apenas com as necessidades do usuário como também
com a própria legislação aplicável à espécie, uma vez que a
transparência é um princípio elementar, norteador de todas as
relações de consumo.

Ressalte-se, também, que a falta de informação acerca dos
impulsos excedentes, lançados na conta sem nenhum esclarecimento
sobre a data da prestação do serviço, o horário em que foi utilizado e
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o tempo de utilização da linha, deixa o consumidor sem condição
de controle sobre os custos relativos às ligações que efetua.

A ANATEL, responsável pelo gerenciamento e fiscalização do
serviço telefônico, tem-se mostrado ineficiente no combate aos
abusos e na repressão das diversas irregularidades cometidas.

Diante da ineficiência da agência fiscalizadora, cabe ao Estado
membro, no exercício da sua competência legiferante, impor regras
mais rígidas para conter os constantes abusos. Tal iniciativa se
respalda na competência conferida ao Estado para legislar
concorrentemente com a União sobre consumo e sobre a
responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do art. 24,
incisos V e VIII, da Constituição Federal.

Todavia, consideramos oportuno o aprimoramento do comando do
parágrafo único do art. 30 do projeto em exame, que desobriga o
usuário do pagamento da conta, caso a tabela contendo os valores
das tarifas não seja apresentada. Entendemos que tal medida se
mostra desarrazoada, uma vez que o usuário efetivamente utilizou o
serviço e não pode ser desonerado do seu pagamento. Propomos,
assim, que a operadora seja obrigada a tomar disponível a tabela de
referência para o usuário, seja na conta, seja em outro meio de fácil
acesso. Quanto à sanção a ser aplicada à operadora que não
apresentar a tabela, sugerimos a suspensão da cobrança da conta até
que as informações estejam disponíveis para o consumidor.

Para sanar essa irregularidade, bem como para aprimorar a
proposição quanto à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo
n° 1°.

Informamos, por fim, que a proposta contida no Projeto de Lei n°
882/2003, anexado à proposição em análise, que determina que as
empresas concessionárias dos serviços de telefonia fixa detalhem,
nas contas de telefone mensais, as ligações para sala de bate-papo
pelo telefone, já se encontra contemplada pelo projeto em exame,
que, no inciso VI do art. 1°, prevê que a conta deve explicitar a
modalidade e a descrição do serviço prestado. Ademais, segundo
informações da Telemar, esse serviço somente é prestado pelas
operadoras de telefonia celular

Conclusão
Diante do • exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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316/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras

de telefonia fixa do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As operadoras de telefonia fixa do Estado ficam obrigadas a

discriminar, nas contas de telefone, os seguintes dados das chamadas
que compõem o valor da cobrança:

- data da ligação;
II - hora, minuto e segundo do inicio e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade ou, em caso de ligação a

cobrar, número e localidade de origem da ligação;
V - valor cobrado pela chamada;
VI - modalidade e descrição do serviço prestado.
Parágrafo único - A obrigatoriedade a que se refere o "caput" deste

artigo aplica-se às chamadas que integram a franquia de pulsos das
operadoras.

Art. 20 - As operadoras de telefonia fixa do Estado deverão divulgar
na conta de telefone ou em outro meio de fácil acesso aos usuários a
tabela com os valores de tarifação utilizados na cobrança mensal.

Parágrafo único - A não-apresentação da tabela a que se refere o
"caput" deste artigo desobriga o usuário do pagamento da conta, até
que a operadora forneça as informações de que trata este artigo.

Art. 30 - O pagamento de valores constantes na conta de telefone
que não forem discriminados na forma desta lei não poderá ser
exigido pelas operadoras de telefonia fixa.

Art. 4° - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará as
operadoras de telefonia fixa do Estado ao pagamento de multa no
valor de 200 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, por
infração.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio

Júlio - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°337/2003
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentáriab

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús, o Projeto de Lei n°

337/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.458/2002, dispõe sobre a certificação do queijo minas artesanal e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
com as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresentou. Em seguida, foi o projeto

encaminhado à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
que em seu exame de mérito, concluiu pela rejeição do projeto.

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

O projeto em tela determina que o queijo minas artesanal, produzido
nos termos da Lei n° 14.185, de 31/1/2002, receberá do órgão
fiscalizador um certificado de controle de origem e qualidade, que
conterá as características da região onde o queijo foi fabricado. Para
tanto, cria as regiões demarcadas da serra da Canastra, da serra do
Salitre e do Serro e prevê a instituição, por ato do Poder Executivo, de
um Grupo Técnico de Certificação de Origem do Queijo Minas
Artesanal, encarregado de fiscalizar a fabricação do produto.
Estabelece, ainda, penalidades pela utilização indevida da
denominação queijo minas artesanal.

No que tange ao mérito do projeto, a Comissão anterior, em sua
análise, esclareceu que a Lei n° 14.185, de 2002, regulamentou o
processo de produção do queijo minas artesanal, a partir do leite
integral de vaca fresco e cru, retirado e beneficiado na propriedade de
origem, atendendo à tradição histórica e cultural de regiões mineiras e
obedecendo a padrões rigorosos de vigilância sanitária. Informou
ainda, que em Minas já foram devidamente estudadas e identificadas
duas microrregiões produtoras de queijo minas artesanal: a do Serro e
a de Araxá, sendo que já estão avançados os estudos para demarcar
as microrregiões da Canastra e da Serra do Salitre, objeto do projeto.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não traz
impacto às finanças públicas. No entanto, considerando que já existe
legislação que versa sobre a produção de queijo artesanal,



1299
entendemos desnecessária a edição de um novo diploma legal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

337/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - José Henrique.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°410/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 410/2003, resultante do desarquivamento pelo
autor, Deputado Miguel Martini, do Projeto de Lei n° 2.049/2002, tem
por objetivo alterar o art. 1° da Lei n° 10.889, de 8/10/92, que
regulamenta o art. 214, § 1°, 1, da Constituição Estadual e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi
encaminhada para análise preliminar à Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1. Vem a matéria agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise originou-se do desarquivamento do Projeto

de Lei n° 2.04912002. A Comissão de Constituição e Justiça, na
legislatura passada, perdeu prazo para emitir seu parecer. Naquela
ocasião, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
além de emitir juízo de mérito, apontou e corrigiu os vícios de natureza
jurídica da matéria. Com o desarquivamento, a Comissão de
Constituição e Justiça adotou o parecer exarado pela comissão de
mérito à época do exame do Projeto de Lei n° 2.049/2002 e do
Substitutivo n° 1, do qual suprimiu o art. 1°, que estabelecia atribuição
a órgãos do Poder Executivo.

O projeto de lei em tela pretende alterar a Lei n° 10.889, de 8/10/92,
que regulamenta o art. 214, § 1°, 1, da Constituição do Estado. O
objetivo pretendido pela Constituição com esse dispositivo é
assegurar o direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para
isso, atribuiu ao Estado, entre outras, a incumbência de promover a
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educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar,
na forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública
para a preservação do meio ambiente.

A educação ambiental tornou-se exigência constitucional a ser
garantida pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais, a partir da
Constituição Federal de 1988. Ainda na esfera federal, a Lei n°9.795,
de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, estabelece
responsabilidades e obrigações e determina que se trabalhe o tema
do meio ambiente de forma transversal, de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais.

O Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°410/2003, ao dispor no inciso
1 do art. 1 1 que os conteúdos de meio ambiente serão integrados no
currículo de forma transversal, está em conformidade com a Lei
Federal n° 9.795, de 1999, com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB - e com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Isso
significa que tais conteúdos devem ser tratados nas diversas áreas do
conhecimento. Assim, o ensino deve organizar-se para proporcionar
oportunidades para que o aluno possa aplicar o conhecimento sobre o
meio ambiente na sua realidade.

O inciso II do art. 1° do mesmo substitutivo prevê a participação da
comunidade escolar. A participação de professores, funcionários,
alunos e pais é importante para que o trabalho com o tema meio
ambiente atinja os objetivos a que se propõe.

Já os incisos III e IV do art. 1° do substitutivo ressaltam a
necessidade de o professor aprofundar permanentemente seu
conhecimento sobre meio ambiente. Essa necessidade está expressa
nos Parâmetros Curriculares Nacionais da seguinte maneira:

"Como esse campo temático é relativamente novo na cultura
escolar, o professor pode priorizar sua própria formação/informação à
medida que as necessidades se configurem. Ter como meta
aprofundar seu conhecimento com relação à temática ambiental será
necessário ao professor por dois motivos: para tê-los disponíveis ao
abordar assuntos gerais ou específicos de cada disciplina, vendo-os
não só do modo analítico tradicional, parte por parte, mas em suasi
interações sistêmicas, nas inter-relações com outras áreas, compondo
um todo mais amplo, inclusive nos seus aspectos estritamente
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ambientais; para que ele tenha maior facilidade em identificar
oportunidades para tratar dos assuntos de modo transversal e
integrado, evidenciar as inter-relações dos fatores, discutir os
aspectos éticos (valores e atitudes envolvidos) e apreciar os aspectos
estéticos (percepção e reconhecimento do que agrada a vista, a
audição, o paladar, o tato; de harmonias, simetrias e outros elementos
estéticos presentes nos objetos ou paisagens observadas, nas formas
de expressão cultural, etc.).'.

Entretanto, o Substitutivo n° 1 não regulamenta de forma abrangente
o dispositivo constitucional.

Assim, para contribuir efetivamente com a implementação de uma
política de educação ambiental, com o intuito de formar uma
coletividade responsável pelo mundo que habita, esta Comissão
apresenta o Substitutivo n° 2, que preserva alguns avanços da Lei n°
10.889, de 1992, como a capacitação dos professores num prazo de
cinco anos, e legisla de forma suplementar sobre dispositivos
constantes da Lei Federal n° 9.795, de 1999, os quais se aplicam às
instituições de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela rejeição do Substitutivo n° 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e pela aprovação do Projeto de
Lei n° 410/2003 em 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N°2
Regulamenta o art. 214, § 1°, inciso 1, da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Entendem-se por educação ambiental os processos por

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente.

Parágrafo único - A educação ambiental é um componente essencial
e permanente da educação, devendo estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo,
em caráter formal e não formal, observada a legislação federal.

Art. 2° - Nos estabelecimentos do Sistema Estadual de Educação, a
educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades
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do ensino formal.

§ 1 0 - A educação ambiental não será implantada como disciplina
específica do currículo escolar.

§ 2° - Nos cursos de pós-graduação, de extensão e nas áreas
voltadas para o aspecto metodológico da educação ambiental, é
facultada, quando se fizer necessário, a criação de disciplina
específica.

§ 30 - Em todos os níveis dos cursos de formação e de
especialização técnico-profissional, será incorporado conteúdo que
trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem
desenvolvidas.

Art. 30 - Os programas, os estudos e as atividades de educação
ambiental se fundamentarão nos parâmetros e diretrizes curriculares
nacionais, observando-se em especial:

- a integração dos conteúdos programáticos às disciplinas
curriculares de modo transversal, contínuo e permanente;

II - a participação da comunidade escolar na inserção do tema na
proposta pedagógica da escola, com o intuito de propiciar a
identificação de problemas e potencialidades do meio ambiente local;

III - a capacitação de professores e especialistas voltada para o
domínio de conhecimentos específicos e para a identificação dos
vínculos comunicativos entre as disciplinas curriculares e a temática
do meio ambiente;

IV - a adequação de programas vigentes de formação continuada de
educadores, visando a incorporar a dimensão ambiental em todas as
áreas de atuação docente.

§ 1°-A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-
á em caráter formal e obrigatório, conforme as normas e orientações
definidas pelos órgãos competentes.

§ 2° - A dimensão ambiental constará dos currículos de formação de
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas.

§ 30 - Os professores em atividade, num prazo máximo de 5 (cinco)
anos, devem receber formação complementar em suas áreas de
atuação, com o propósito de se atender adequadamente ao
cumprimento dos princípios e objetivos da educação ambiental.

§ 4° - Compete ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de
Estado da Educação, ofertar cursos e outros meios necessários para
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a formação complementar dos professores em educação
ambiental.

Art. 4° - A Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
encaminharão às unidades estaduais de ensino, no início de cada ano
letivo, sugestão de temas e metodologias de educação ambiental a
serem trabalhadas.

Parágrafo único - Poderão participar dos programas, estudos e
atividades de educação ambiental entidades não governamentais que
deverão formalizar termo de cooperação com as escolas estaduais,
ouvidos os seus colegiados, não implicando ânus para o poder
público.

Art. 50 - A autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino integrantes do sistema estadual de educação e
de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o
cumprimento dos dispostivos desta lei.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7°- Fica revogada a Lei n°10.889, de 8 de outubro de 1992.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Weliton Pado, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°538/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe acrescenta parágrafo único ao art. 7 0 da Lei n° 11.744, de
16/1/95, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Posteriormente, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial exarou seu parecer pela aprovação da proposição na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência.
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Fundamentação

No contexto de políticas públicas, o FUNDERUR é um instrumento
financeiro inserido na lógica do desenvolvimento endógeno do setor
agrícola, pois dá apoio às comunidades rurais.

O FUNDERUR tem como objetivo dar suporte financeiro à execução
de programas aprovados pelo Conselho Estadual de Políticas
Agrícolas - CEPA -, à participação do Estado em programas de
reforma agrária, assentamento e colonização e à execução de
programas destinados a promover a melhoria das condições de vida
das comunidades rurais, inclusive aqueles de caráter emergencial.

O FUNDERUR beneficia os produtores rurais, as associações de
pequenos produtores rurais, devidamente legalizadas, e as
associações de produtores rurais que participam de programas
aprovados pelo CEPA e executados pelas entidades condutoras da
política agrícola do Estado.

Trata-se de um fundo rotativo, de natureza e individualização
contábil, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis.

Atualmente, a legislação estatui que os financiamentos a serem
concedidos pelo FUNDERUR serão limitados a 80% do valor total dos
investimentos fixos e semifixos, a 70% do custeio do primeiro e do
segundo ano e a 30% do capital circulante do tomador, no caso de
pessoa jurídica.

O projeto de lei em pauta tem por objetivo alterar esses limites para
90%, 80% e 40%, respectivamente, para investimentos nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas, em função das
condições sociais, da seca e da pobreza.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial aperfeiçoou a
matéria por meio do Substitutivo n° 1 em que estabelece que o valor
do financiamento para capital circulante do tomador gozará do
benefício do aumento de 30% para 40% apenas para cooperativas e
associações de produtores, sob a alegação de que as empresas
localizadas naquela região já dispõem de outros incentivos de
natureza tributária e creditícia, não sendo, assim, justo nem meritório
conceder-lhes mais benefício, argumento com o qual esta Comissão
concorda.

Entendemos ser procedente a concessão do benefício para essas
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regiões mais carentes do Estado, visto que nelas é difícil levantar
recursos, e constitui um importante mecanismo para estimular o
desenvolvimento agrícola e reduzir as desigualdades.

A medida viabilizará projetos que poderão gerar renda, riqueza,
trabalho, emprego e até mesmo impostos, o que compensará,
amplamente, eventuais custos, apresentando, assim, a proposição
excelente relação custo/benefício.

Todavia, entendemos conveniente permitir que, nas demais regiões
carentes do Estado, independentemente da localização geográfica,
possam ser concedidos financiamentos com esses mesmos
benefícios. Assim, propomos a instituição do índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - como critério para
esses financiamentos e consubstanciamos essa idéia no Substitutivo
n° 2, que apresentamos na conclusão desta peça opinativa.

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

Projeto de Lei n° 538/2003 na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial.

SUBSTITUTIVO N°2
Acrescenta parágrafo único ao art. 70 da Lei n° 11.744, de 16 de

janeiro de 1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
- FUNDERUR.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 70 da Lei n°11.744, de lede janeiro de 1995, passa a

vigorar com o seguinte parágrafo único:
"Art. 7° -
Parágrafo único - Nos financiamentos a serem realizados nos

municípios onde o Indice de Desenvolvimento Humano Municipal seja
inferior ou igual a 0,700, os valores previstos nas alíneas "a" e "b" do
inciso 1 serão respectivamente de 90% (noventa por cento) e 80%
(oitenta por cento) e, na alínea "c" do mesmo inciso, de 40% (quarenta
por cento) para as cooperativas e associações de produtores.".

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -
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Sebastião Helvécio - Mauro Lobo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°767/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°

767/2003 cria o Programa 1° Crédito para a Juventude Rural do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.

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

Fundamentação
O projeto em exame institui o Programa 1  Crédito para a Juventude

Rural do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de financiar
atividades de agropecuária, agrossilvicultura, turismo rural,
agroturismo, artesanato rural e aqüicultura, tendo em vista os
princípios da agroecologia e da agricultura orgânica. O programa
apresenta três modalidades: custeio, investimento e aquisição de
terra. A proposição também define os beneficiários e os gestores do
Programa, as formas e as condições para a concessão do crédito e os
limites e os prazos para o pagamento dos financiamentos.

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
visa sanar vício de iniciativa verificado no projeto original,
transformando o programa de financiamento em política de incentivo à
juventude rural. Desse modo, preservou-se a finalidade primordial da
proposição, que é apoiar atividades rurais realizadas por jovens do
próprio meio.

E extremamente louvável a intenção do projeto de oferecer
oportunidades a esses jovens de se fixarem no campo, o que pode
evitar, por exemplo, que venham a engrossar as filas de
desempregados nas cidades, em situação muitas vezes desfavorável
em relação aos demais trabalhadores, em virtude da pouca
qualificação e experiência para as atividades urbanas.

Cabe ressalvar que, para a implantação da política de incentivo,
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deverão ser observadas as condições para a criação, a expansão
ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
de despesa, estabelecidas pelo art. 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que requer uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes,
bem como declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias. De acordo com o art. 15 da citada lei, serão
consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não
atendam a essas exigências.

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

767/2003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - José Henrique

- Mauro Lobo - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°785/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
785/2003 institui o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite
- Leite Mineiro - e dá outras providências.

Vencido o prazo da Comissão de Constituição e Justiça para emitir
parecer, o autor requereu, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno, o envio da matéria à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que opinou pela rejeição da proposição.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo incentivar a produção de leite no
Estado. Para tanto, propõe um programa, o Leite Mineiro, que, além
de estipular diretrizes e objetivos para o desenvolvimento da pecuária
leiteira, estabelece comandos que fixam, para os órgãos executivos
do poder público estadual, as atribuições de organizar, estimular e
assessorar esse setor produtivo.
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Em sua análise de mérito, a Comissão de Política Agropecuária

e Agroindustrial opinou pela rejeição da matéria, uma vez que se
encontra em vigor a Lei n° 14.581, de 17/1/2003, que cria o Programa
Estadual de Incentivo à Produção de Leite - PRO-LEITE. Este
programa, originário das demandas levantadas pela CPI do Preço do
Leite, realizada nesta Casa na legislatura passada, tem basicamente
os mesmos propósitos da proposição em análise.

Assim, não obstante a nobre intenção do autor do projeto,
entendemos ser desnecessária e inoportuna a criação de um novo
programa destinado ao incentivo à pecuária leiteira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

785/2003.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°944/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 9812003,
encaminha a esta Casa o projeto de lei que ora examinamos, que visa
autorizar o Poder Executivo a fazer retroceder a Julio Godoy o imóvel
que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não vislumbrou óbice constitucional ou
legal à sua tramitação, vem ela agora a este órgão colegiado para ser
apreciada sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos
termos do art. 102, VII, "d', do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de autorizar o Poder Executivo a fazer retroceder

a Julio Godoy a área urbana remanescente de desapropriação
efetivada pelo Estado por meio do Decreto n° 18.274, de 21112/76,
para a construção da Via Expressa Leste - Oeste.

O ordenamento jurídico pátrio prevê, desde a Constituição do
Império de 1824, o instituto da desapropriação, sob os fundamentos
de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, da
mesma forma que prevê a retrocessão, instituto de proteção ao direito
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de propriedade, que consiste em se exigir de volta imóvel a que
não foi dado o destino fixado. Pela retrocessão, firmada no direito à
coisa, o expropriado readquire a propriedade de igual modo, pagando
um justo preço, que deve ser calculado, para o equilíbrio dos direitos,
na base em que se calcula o justo preço nas desapropriações.

A autorização legislativa, a ser conferida por este parlamento, por
sua vez, decorre da exigência consignada na Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal, especialmente no § 20
de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só poderá ser realizada
com a referida autorização.

Com relação aos aspectos orçamentários e financeiros, devemos
observar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento da despesa nas contas públicas, não causando, portanto,
impacto no orçamento do Estado. Embora o negócio em causa
represente uma redução do ativo permanente do seu balanço
patrimonial, não encontramos óbice financeiro-orçamentário à sua
efetivação.

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

944/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião

Helvécio - Mauro Lobo - José Henrique.
PARECER PARA O 1  TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Governador do Estado, tem como
objetivo alterar dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado e dá outras providências.

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 10212003, foi
publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003 e distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, passando a tramitar em regime de urgência.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça concluído pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com as
Emendas n°5 1 a 4, que apresentou, cabe-nos agora apreciá-la
quanto ao mérito, em virtude de requerimento do Deputado Rogério
Correia e outros, aprovado em Plenário, conforme dispõe o art. 102,
XV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1 .078/2003 visa a alterar dispositivos da Lei n°

6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado e
dá outras providências. Entre os dispositivos alterados,
fundamentalmente, encontram-se aqueles que modificam as tabelas
relativas à cobrança da Taxa de Segurança Pública, decorrente de
serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
(Tabela "B") e de atos de autoridades policiais (Tabela "D"). O art. 70
do projeto de lei em tela acrescenta à Lei n°6.763, de 1975, a Tabela
M, que dispõe sobre o lançamento e a cobrança de Taxa de
Segurança Pública decorrente de serviços prestados pela Policia
Militar de Minas Gerais. Fundamenta-se, dessa forma, a audiência
desta Comissão sobre este projeto de lei, por ser matéria de sua
competência regimental.

O aumento dos índices de criminalidade no Estado são alarmantes,
muito embora a situação mineira seja mais confortável que a
verificada nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os homicídios,
o tráfico de drogas e armas, o roubo de cargas, os assaltos a Bancos,
os seqüestros, principalmente o seqüestro-relâmpago, são crimes que
estatisticamente tiveram crescimento significativo nos últimos anos em
nosso Estado. O enfrentamento dessa nova feição da ação criminosa
impõe uma atuação mais eficaz do aparato de segurança pública, por
meio de uma política de segurança pública, e não mais de ações
isoladas e fragmentárias das diversas instituições envolvidas nessa
área. Para a implementação de uma ação planejada e articulada de
segurança pública no Estado, são requeridos investimentos
financeiros, humanos e materiais vultosos.

Para fazer frente a essa situação, o Governo do Estado apresentou
à sociedade, em 25/3/2003, um Plano Emergencial de Segurança
Pública, que prevê, entre outras ações, um investimento elevado na
integração das polícias, tanto no que diz respeito à abrangência
territorial de suas unidades operacionais quanto ao compartilhamento
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dos bancos de dados e à integração do planejamento e
coordenação operacional das corporações. Estão previstos, ainda,
investimentos na reestruturação organizacional das Policias, com
vistas à sua modernização, bem como o incremento do suporte
logístico para seu melhor funcionamento.

E bom lembrar, que esse Plano Emergencial foi pioneiro no País,
tendo merecido elogios da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
por adequar-se às diretrizes propostas por essa Secretaria para a
elaboração dos planos estaduais de segurança. Importa ressaltar,
entre outros aspectos, a afirmação dos objetivos estratégicos de
ampliação da eficiência da organização policial e de valorização das
Polícias e dos policiais, reformando-os e requalificando-os, com vistas
à recuperação da confiança popular e à redução do risco de vida a
que estão submetidos.

Cobrir a defasagem de pessoal existente tanto na Polícia Militar
quanto na Polícia Civil constitui medida necessária, que o Governo
vem tentando sanar por meio da realização de concurso público nas
duas corporações. Outro esforço já verificado, e que nos parece
fundamental, é o da valorização do policial, garantindo-lhe vencimento
compatível com a importância da atividade policial, além da proteção
de sua integridade física. Da mesma forma, o reaparelhamento das
Policias Civil e Militar, torna-se extremamente necessário para fazer
frente ao aumento da criminalidade.

O reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar constitui-se em
demanda urgente para que sua atuação seja mais efetiva, tanto na
prevenção, por meio da fiscalização das edificações, evitando-se
tragédias como a ocorrida recentemente no Canecão Mineiro, quanto
no combate a incêndios, buscas, salvamentos e defesa civil.

Em reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, realizada em 14/10/2003,
ouvimos do representante do Corpo de Bombeiros que o orçamento
ideal para custeio da corporação deveria totalizar R$15.000.000,00 e
que o Corpo de Bombeiros deveria estar presente em pelo menos 111
municípios do Estado. Ainda segundo esse relato, a situação atual da
corporação é considerada dramática, pois os bombeiros contam
apenas quatro escadas mecânicas, e a mais alta atinge 37m. Para um
trabalho mais eficiente seriam necessárias cerca de 32 plataformas
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elevatórias, de 50m cada, com custo unitário estimado em
US$3.400,00. O representante da Polícia Militar justificou a cobrança
pelas cópias de boletim de ocorrência utilizadas para efeitos do
seguro, em caso de acidentes sem vítimas, alegando que outros
estados da Federação já cobram por esse serviço. Esses dados
comprovam a urgência na majoração dos investimentos públicos na
área de segurança pública, bem como na garantia da regularidade
desse financiamento.

No dia 16/10/2003, em reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
com a participação das Comissões de Segurança Pública e de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte e do Secretário da Fazenda, as
autoridades presentes prestaram diversas explicações, que
elucidaram várias dúvidas existentes em relação à proposição.

Indagado sobre se os repasses para a segurança pública não
estariam sendo feitos na sua integralidade, ou seja, na mesma
proporção das receitas oriundas da Taxa de Segurança Pública, o
Secretário afirmou que a meta do Governo é transferir integralmente
esses recursos para a segurança pública e que o projeto é uma
posição extrema para buscar recursos para fazer frente a essas
despesas que não podem deixar de ser custeadas.

Por essas razões, ratificamos a posição da Comissão de
Constituição e Justiça e concordamos com as modificações propostas
por meio das Emendas n

o
s 1 a 4, apresentadas por essa Comissão.

Estamos também de pleno acordo com as Emendas n os 5 a 8,
apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, uma vez que a Emenda n° 5 propõe o aumento da
margem de isenção da taxa pelo serviço potencial de extinção de
incêndio, ao estender a isenção para moradias que tenham até 75m2.

Já as Emendas nos 6 e 8 têm por objetivo extinguir as taxas
incidentes sobre reprodução de documentos, que na verdade oneram
o Estado, pois a receita oriunda de sua arrecadação é menor que a
despesa que o Estado teria com a sua cobrança.

Finalmente, a Emenda n° 7, que visa à extinção da cobrança da taxa
pela emissão de boletim de ocorrência, se justifica por ser esse
serviço imprescindível para a defesa de direito pelos cidadãos.

Com o intuito de garantir que o produto da arrecadação da Taxa de
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Segurança Pública seja realmente utilizado no custeio e
investimento em segurança pública e não, quase totalmente, no
pagamento de pessoal, apresentamos a Emenda n° 5, que vincula as
receitas provenientes de sua arrecadação ao Fundo de Segurança
Pública a ser criado pela lei decorrente da aprovação do Projeto de
Lei n° 823/03, em tramitação nesta Casa, e a Emenda n° 6, que insere
o inciso V no art. 11 do projeto de lei em pauta, visando a revogar o §
30 do art. 113 da Lei n°6.763, de 1975.

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

1.078/2003 com as Emendas n°5 1 a 4, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 5 a 8, da Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, e com as Emendas n os 9 e
10, a seguir apresentadas.

EMENDA N°9
Dê-se ao § 20 do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, alterado pelo art. 1° do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1°-
'Art. 113-
§ 2° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de

Segurança Pública previstas nas Tabelas B, D e M anexas ficam
vinculadas ao Fundo de Segurança Pública a ser criado em lei,
respeitadas, até a promulgação da lei, as seguintes vinculações:

- ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no que se refere
à Tabela B;

II - à Secretaria de Estado de Defesa Social, no que se refere à
Tabela D;

III - à Polícia Militar de Minas Gerais, no que se refere à Tabela M.'.".
EMENDA N°10

Insira-se o seguinte inciso V no art. 11 do projeto:
"Art. 11 -
V - O § 30 do art. 113 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.".
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Zé Maia -

Leonardo Moreira - Weliton Prado (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003

Comissão de Constituição e Justiça

rÀ



1314
Relatório

A proposição em apreço, do Governador do Estado, altera
dispositivos da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que trata do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20/9/2003 foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do art. 188, o/co art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Mediante a formulação do projeto em tela, o Chefe do Poder

Executivo pretende aumentar a base de cálculo do IPVA incidente
sobre veículos movidos exclusivamente a álcool, como também
modificar outros dispositivos da mencionada lei, promovendo
alteração de alíquotas do imposto.

A título de exemplo, o tributo incidente sobre caminhonete de carga -
"pick up" -, furgão e veículo automotor rodoviário com autorização
para transporte público de passageiros é elevado de 2% para 3%; no
caso das motocicletas, motonetas, dos triciclos, quadriciclos e
ciclomotores, a incidência é de 2% sobre o seu valor de venda,
independentemente do número de cilindradas; por outro lado, os
veículos destinados exclusivamente a locação, de propriedade de
pessoa jurídica, têm o imposto reduzido de 2% para 1%.

Segundo consta da mensagem encaminhada a esta Casa, o projeto
tem o objetivo precípuo de proteger a economia mineira, uma vez que
a concessão de benefícios fiscais por parte de outros Estados tem
trazido prejuízos ao Tesouro estadual, e isso exige a adoção das
medidas propostas.

E importante frisar que esta Comissão não faz nenhuma abordagem
quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade das alterações
pretendidas, restringindo-se a apreciar a matéria quanto aos aspectos
de ordem jurídica, constitucional e legal.

Nessa linha de raciocínio, é oportuno enfatizar a competência do
Estado federado para instituir imposto sobre a propriedade de veículos
automotores, nos termos do disposto no art. 155, III, da Constituição
da República.

A matéria é disciplinada pela Lei n° 12.735, que se pretende
modificar, e não existe nenhum impedimento a que se instaure o
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processo legislativo por iniciativa governamental.

Atento ao princípio da reserva legal, que, segundo Fábio Fanucchi
('Comentários ao Código Tributário Nacional", vol. 3, Ed. José
Bushatsky, SP, 1977, p.3), consagra a respeitadíssima garantia do
estado de direito, segundo a qual o tributo só pode ser criado ou
aumentado por lei, deve a proposta ser apreciada por esta Casa
Legislativa nos exatos termos do que dispõe o art. 61, III, da
Constituição do Estado.

Nunca é demais lembrar que o art. 152 do mesmo Diploma Legal
preconiza que "não será admitida, no período de 90 dias que antecede
o término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que
tenha por objeto a instituição ou a majoração de tributo estadual".

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003;
portanto, está em consonância com o disposto na Carta mineira.

O art. 30 do projeto, por seu turno, prevê que a lei produzirá efeito a
partir de 1 0/1/2004, o que nos leva a concluir que, aprovada a
proposta pela Casa nesta sessão legislativa, estaria atendido o
princípio da anterioridade de que cogita o art. 150, III, "b", da
Constituição Federal, na seção que diz respeito às limitações ao poder
para tributar.

Por último, encontram-se plenamente atendidas as disposições
constantes na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, uma vez que se
prevê, nas alterações pretendidas, incremento na receita tributária, o
que isenta o autor do projeto da apresentação de estudos técnicos
relativos ao impacto da medida no orçamento do Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.079/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva- Gustavo Valadares.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°633/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
propõe acrescentar dispositivo à Lei n° 12.237, de 517196, que
estabelece a organização e o funcionamento do Conselho Estadual de
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Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no art. 231 da
Constituição do Estado.

Aprovado no 1° turno na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão para receber o parecer para o 2 0 turno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a incluir representantes do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -
SEBRAE - e da Organização das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - OCEMG - no Conselho Estadual de Desenvolvimento
Econômico e Social, corrigindo assim uma falha na sua composição.
Tais entidades certamente poderão contribuir muito para a
elaboração, a discussão, a execução e a fiscalização de todas as
políticas de desenvolvimento socioeconômico do Governo Estadual.

Em razão dos reflexos diretos que sofrerão todas as cooperativas,
as pequenas empresas e as microempresas de Minas Gerais com a
implantação do novo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI - e do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, a
participação do SEBRAE e da OCEMG no processo é imprescindível.
Dessa forma, presume-se que nenhuma distorção ocorra na
implementação dessas políticas, o que evitará prejuízos para as
milhares de empresas que integram esses importantes segmentos da
nossa economia.

Refletindo o pensamento da maioria dos parlamentares desta Casa,
a proposição foi levada à votação em 1° turno e aprovada na forma
original.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 633/2003

no 20 turno.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Paulo Cesar, relator - Biel Rocha - Chico

Rafael.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 75/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 75/2003, de autoria do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 75/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina 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

Arantina o imóvel de propriedade do Estado constituído de um terreno
e benfeitorias, com área de 372,40m 2 (trezentos e setenta e dois
vírgula quarenta metros quadrados), situado na Rua Julieta Teixeira
Pires, 32, naquele Município, registrado sob o n° 1/3.409, a f Is. 16 do
Livro 2 O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Andrelândia.

Art. 20 - A doação autorizada por esta lei tem por objetivo garantir a
continuidade do funcionamento de posto de saúde localizado no
imóvel.

Art. 30 - O imóvel de que trata o art. 1° reverterá ao patrimônio do
Estado se o Município de Arantina, no prazo de cinco anos contados
da publicação desta lei, não cumprir o objetivo da doação estabelecido
no art. 2°.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 22/10/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Arlen Santiago, notificando o falecimento do Sr.
Noraldino Ezequiel do Amaral, ocorrido em 18/10/2003, em Montes
Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Domingos Massa, ocorrido em 12/10/2003, em Monte Sião. (- Ciente.
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Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr.
Fábio Antônio Silveira, ocorrido em 18/10/2003, em Bom Sucesso. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Milton, notificando o falecimento do Sr. Willian
Dias de Faria, ocorrido em 12/10/2003, em Conselheiro Lafaiete. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Governador do Estado por sua visita à

Espanha, quando apresentou o projeto Estrada Real a empresários e
representantes do Governo espanhol que atuam nas áreas de turismo
e desenvolvimento social (Requerimento n° 1.447/2003, do Deputado
Paulo Cesar);

de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE - de Nova Serrana pela realização da VI Olirtpíada Regional
das APAEs da região Centro-Oeste II (Requerimento n° 1.483/2003,
do Deputado Paulo Cesar);

de aplauso ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado
- OCEMG - pelo transcurso de seu 33° aniversário de fundação
(Requerimento n° 1.493/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Secretário de Planejamento pela
assinatura, com a Caixa Econômica Federal, de convênio com vistas a
disponibilizar, para o Estado, o acesso a informações sobre
certificados deregularidades de empresas junto ao FGTS
(Requerimento n° 1.495/2003, do Deputado Leonardo Quintão);

de congratulações com a Associação dos Lojistas e Representantes
de Móveis de Minas Gerais - ALORMOV - pelo transcurso do 9°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 1.501/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Senador Paulo Paim pela aprovação, pelo
Congresso Nacional, do Estatuto do Idoso, de sua autoria
(Requerimento n° 1.502/2003, do Deputado João Bittar);

de protesto contra a tramitação, na Câmara dos Deputados, do
Projeto de Lei n°510/2003, do Deputado Carlos Souza (Requerimento
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n° 1.506/2003, do Deputado Fábio Avelar);

de aplauso a policiais militares do 25 0 Batalhão da PMMG, pela
apreensão de 403kg de maconha no Município de Sete Lagoas
(Requerimento n° 1.570/2003, do Deputado Sargento Rodrigues);

de pesar pelo falecimento do Deputado Federal José Carlos
Martinez, em 5/10/2003, no Paraná (Requerimento n° 1.581/2003, do
Deputado Alberto BejanQ;

de congratulações com a família do ex-Deputado José Esteves pelo
transcurso do centenário de seu nascimento (Requerimento n°
1 .58212003, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica - CIAAR - pelo transcurso do seu aniversário de fundação
(Requerimento n° 1.596/2003, do Deputado Miguel Martini);

de congratulações com a Rede Minas de Televisão pelo lançamento
do "Jornal Sete e Meia" (Requerimento n° 1.591/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Alencar, Vice-Presidente da
República, pela transparência e pela competência com que vem
conduzindo o cargo e pelos trabalhos que vem prestando ao Estado
(Requerimento n° 1.593/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Alencar, Vice-Presidente da
República, pelo pronunciamento feito em Teresina, Piauí, em defesa
da rolagem da dívida dos Estados (Requerimento n° 1.598/2003, do
Deputado Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com os Srs. Vinícius Alcântara Galvão, Promotor
de Justiça de Taiobeiras; Gean Vítor Fanti, Delegado de Polícia do
mesmo município, e Aldenir Alves Lopes, Presidente do Conselho
Tutelar do mesmo município, pela apuração de denúncias de
exploração sexual de menores (Requerimento n° 1.621/2003, da
Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 24/1012003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Jô

Moraes - Sebastião Helvécio.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 27, às 20 horas.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
21/10/2003

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: - Composição da Mesa - Registro de presenças -

Destinação da interrrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr.
Presidente -. Palavras dos Srs. Deputado Márcio Passos - Deputado
Wanderley Ávila - Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva -
Secretário José Carlos Carvalho - Vitor Feitosa - Roberto Simões -
Procurador Jarbas Soares Júnior - Francisco Sales Dias Horta -
Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho - Apoio Heringer - Mauro da
Costa Vai - José Theodomiro de Araujo - Deputado Augusto Bezerra.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência convida a

tomarem assento à mesa os Exmos. Srs. José Alencar Gomes da
Silva, Vice-Presidente da República Federativa do Brasil; José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando o Governador Aécio Neves; Deputado
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente desta Assembléia; Antônio Passos,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e da
CIPE-São Francisco; Deputado Wanderley Ávila, relator da CIPE-São
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Francisco e autor do requerimento que deu origem a este evento;
Deputado Gil Pereira, Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, membro da CIPE-São Francisco e
coordenador dos trabalhos; Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de
Empresários para Meio Ambiente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -; Roberto Simões, Diretor-
Secretário da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
FAEMG-; Francisco Sales Dias Horta, Vice-Presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -; Carlos Gonçalves de Oliveira
Sobrinho, Diretor Técnico da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA -; Mauro da Costa Vai, membro do Colegiado
Coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas;
Apoio Heringer, Coordenador do Projeto Manuelzão; Jarbas Soares
Júnior, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente;
e Francisco Guedes, Presidente da Companhia de Desenvolvimento
do Vaie do São Francisco - CODEVASF.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Deputados

membros da CIPE-São Francisco da Assembléia Legislativa de
Sergipe: Augusto Bezerra, João das Graças e Ulisses Andrade; da
Assembléia Legislativa de Pernambuco: Raimundo Pimentel; e da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais: Fábio Avelar, Ana Maria
Resende, Domingos Sávio, Doutor Viana, Maria Olívia, Arlen Santiago
e Carlos Pimenta. Registra também a presença do Sr. José
Theodomiro de Araújo, Secretário Executivo do Instituto Manoel
Novaes e Consultor da CIPE-São Francisco; do Diretor-Geral do
DNIT, Antônio Coutinho, e do Secretário de Estado de Transportes,
Deputado Agostinho Patrús.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente: Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates Revitalização e Transposição do Rio São Francisco, que
abordará o Projeto São Francisco, de iniciativa do Governo Federal.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência cumprimenta os demais Deputados Estaduais e

Federais e agradece a presença. Cumprimenta também o Deputado
Federal José Santana de Vasconcelos, Presidente do Pi- regional de
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Minas Gerais.

Palavras do Deputado Antônio Passos
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Mauri Torres; Vice-Presidente da República José Alencar;
Secretário José Carlos Carvalho, representando o Governador Aécio
Neves, e demais presentes. (- Lê:) O objetivo principal desta reunião é
discutir a importância e os desafios da bacia hidrográfica do rio São
Francisco.

O rio São Francisco percorre 2.700km, desde sua nascente, na
serra da Canastra, até sua foz, no oceano Atlântico, entre os
Municípios de Brejo Grande, em Sergipe, e Piassabuçu, em
Alagoas. Recolhe as águas de uma área de 640.000km 2, formando
uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, onde
habitam 13 milhões de pessoas, distribuídas em 503 municípios.

A transposição das águas do rio São Francisco para outros Estados
nordestinos, e a sua revitalização, tem sido manchete da mídia, de
temas de palestras, de simpósios e de enfoques quentes e
controversos dos congressistas na esfera municipal, estadual e
nacional. A execução de projeto de macroenvergadura depende da
vontade política. Essa afirmação é verdadeira até certo ponto, mas é
importante que fiquemos em alerta, porque essa vontade tem de
necessariamente estar atrelada às informações técnicas confiáveis,
para que tragam os resultados desejados. A questão tem de ser
tratada com bases científicas, ao invés de serem baseadas em
decisões como: "Vamos fazer de qualquer jeito". Não é tão simples
como possa parecer. Aliás, a bem dizer, esse é um tema da mais alta
complexidade.

A transposição das águas do rio São Francisco para outros Estados
nordestinos tem sido alvo de muita discussão. A pergunta que faço é:
será que, levando-se a água pretendida para os Estados nordestinos,
resolver-se-iam os problemas de lá? Os municípios sergipanos,
ribeirinhos ao São Francisco, têm água às portas e, para ser sincero,
o progresso e o desenvolvimento para eles continua sendo um sonho.
A transposição, com a imprescindível e simultânea revitalização do
São Francisco, é tarefa para, pelo menos, 20 anos, e absorverá um
investimento de muitos bilhões de reais.

Peço licença para registrar um exemplo, para efeito de comparação,
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que dará aos senhores uma dimensão do que representa a
revitalização do rio São Francisco.

Em Sergipe, pequeno Estado da Federação, no Município de Cedro
de São João, com pouco mais de 5 mil habitantes, a lagoa Salomé,
cujas águas confluíam para o rio São Francisco, foi alvo de tamanha
poluição, por causa dos dejetos ali atirados pela população, que
praticamente se extinguiu.

A Senadora Maria do Carmo Alves, por meio de emenda
parlamentar individual, enviou uma verba para a CODEVASF, que
contratou um projeto técnico para equacionar o problema. E evidente
que a solução para a revitalização da lagoa começaria pelo
saneamento básico da cidade de Cedro de São João, porque não
adiantaria limpar a lagoa e continuar despejando nela as descargas da
cidade. O custo estimado desse saneamento é de R$3.000.000,00.
Partindo-se desse microexemplo, seria possível fazer uma estimativa
do custo do saneamento de 500 outros municípios que integram a
bacia do São Francisco, pois nele deságuam dejetos oriundos de
córregos, lagoas, riachos, entre outros.

O projeto e os recursos para a recuperação da Lagoa Salomé, que
só poderá ser feita por meio do saneamento básico de Cedro de São
João, já se encontram no Ministério do Meio Ambiente aguardando
recursos. Saneamento básico, embora de custo muito elevado, tem de
ser, no processo de revitalização, uma das principais prioridades.
Onde obter tantos recursos? Passemos, agora, a analisar a
transposição das águas do rio São Francisco para outros Estados
nordestinos. Alguns pontos têm de ser levados em consideração,
quando o assunto é transposição das águas. O primeiro, diz respeito à
intensa evapo-transpi ração que existe no Nordeste semi-árido, que
chega a alcançar patamares médios da ordem de 2.000mm anuais. E
espantoso imaginar uma lâmina de 2m de água a céu aberto, em
leitos naturais, perdendo-se anualmente para a atmosfera, sem o
mínimo uso, numa região de "déficit" hídrico, onde a média
pluviométrica gira em torno dos 600mm anuais.

O segundo, diz respeito ao consumo de energia para recalcar o
volume de água pretendido. De acordo com dados técnicos, a energia
necessária para esse fim é equivalente àquela gerada em Sobradinho,
- 1.050Mw - ou seja, precisa-se ter uma Sobradinho inteira,
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funcionando 24 horas por dia, para manter o sistema operando
satisfatoriamente numa região em que estão previstos novos
problemas de geração de energia elétrica, como aconteceu no ano
2000.

O terceiro e talvez o mais importante ponto diz respeito à garantia de
vazão do rio que assegure a geração de energia elétrica e a irrigação,
em duas áreas potenciais. Um dos projetos, conhecido pela reputação
dos seus planejadores, elaborado pela Companhia de Eletricidade da
Bahia - COELBA -, registra uma perspectiva de redução significativa
da oferta de energia elétrica nas Regiões Norte e Nordeste do Brasil,
caso se concretize a transposição das águas do São Francisco.
Segundo o documento, na primeira etapa do projeto, a retirada de
uma vazão de 50m2 por segundo do leito do São Francisco e o
bombeamento desse volume d'água provocarão uma redução na
geração de energia nas usinas da CHESF, a jusante de Sobradinho,
da ordem de 218 MW por ano.

Na segunda etapa do projeto, o montante da água a ser retirado
passa de 50m3 para 260 m 3 por segundo. Dá para avaliar o impacto
que isso provocaria na produção de energia. Prosseguindo o
documento, pensar em conduzir suas águas por meio de extensos e
quilométricos canais até o Ceará, com a retirada de 260 m 2 por
segundo a jusante de Sobradinho, continuamente, implicaria um
comprometimento total maior que toda a energia requerida pelos
Estados de Sergipe, Alagoas, Ceara, Paraíba e Rio Grande do Norte,
juntos.

O São Francisco é um rio que, no Nordeste semi-árido, corre
inteiramente sobre embasamento cristalino e, em decorrência disso,
todos os seus afluentes têm regime temporário. Esse aspecto traz,
como conseqüência, uma diminuição gradativa de sua vazão ao longo
do ano, dada a diminuição e até a interrupção das vazões dos
afluentes que fazem parte de sua bacia, agravada, ainda, pelo uso
das águas na irrigação - águas utilizadas que não retornam ao rio.

Coroando tudo isso, a pergunta que fica no ar é: De onde virão tão
volumosos recursos, estimados em alguns bilhões de dólares, que
terão de ser somados aos custos altíssimos da revitalização?

Diante do exposto, esperamos que as autoridades reflitam muito
sobre a transposição do rio São Francisco, agregando a ela a questão



1325
da revitalização e do gerenciamento regional integrado dos
recursos ambientais, aí incluindo o uso coerente de suas águas, como
fator fundamental do desenvolvimento da região Nordeste. Um projeto
de tamanha magnitude, previsto para duas décadas, terá de conter,
em sua amplitude, o que, para nós de Sergipe, parece-nos de maior
relevância: a sustentabilidade, porque, senhores, não é apenas a
transposição que resolverá os problemas dos nossos irmãos do
Nordeste. Se assim fosse, nossos irmãos de Sergipe, que se
encontram às suas margens, não estariam morrendo à míngua à beira
das águas do rio São Francisco.

Essa não é uma constatação pessimista, mas apenas uma avaliação
realista e sobremodo honesta. Sem uma política agrícola sustentável
para toda a bacia do São Francisco, política abrangente, com base
educacional, tudo continuará indo água abaixo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Wanderley Ávila
Exmo. Sr. Deputado Mauri Torres, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. José Alencar
Gomes da Silva, Vice-Presidente da República Federativa do Brasil;
Exmo. Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando, neste ato, o
Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Aécio Neves; meu querido e
estimado companheiro, Deputado Antônio Passos, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e Presidente da nossa
CIPE-São Francisco, que se faz aqui acompanhar de todos os
membros da CIPE-São Francisco da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe.

Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Industrial, membro da CIPE-São Francisco e
coordenador dos trabalhos; Exmo. Sr. Vítor Feitosa, Presidente do
Conselho de Empresários para Meio Ambiente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais; demais membros que
compõem a Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Presidentes de
ONGs, senhores e senhoras que, como nós, têm a preocupação com
o assunto água, telespectadores da TV Assembléia, Exmo. Sr. Vice-
Presidente José Alencar, aproveitamos para abraçá-lo e cumprimentá-
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lo pelo seu aniversário.

Como relator da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco -
CIPE-São Francisco -, agradecemos a V. Exa. a participação neste
ciclo de debates, atendendo a convite formulado pela CIPE e pela
Assembléia.

Queremos ressaltar de imediato que esta Casa sempre procurou
estudar, em profundidade, os problemas do rio São Francisco e a
situação ambiental da sua bacia hidrográfica. Não estamos fazendo
uma afirmação vazia. Não foi por outra razão que, em 18/12/91,
instalamos neste parlamento a CIPE-São Francisco, congregando
Deputados mineiros e dos Estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e
Sergipe em um fórum permanente de debates, visando a buscar e a
viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável dessa vasta
porção do território nacional.

Dos 640.000km 2 da bacia, Minas Gerais detém quase 240.000, ou
seja, cerca de 40% de seu território. Nessa porção de terras mineiras
está a origem de mais de 70% das águas do Velho Chico. São elas o
'maior manancial dos Estados nordestinos que compartilham conosco
a bacia. Como está escrito no protocolo de intenções que deu origem
à CIPE, reconhecemos nossa parcela de culpa na degradação
ambiental da bacia, especialmente pelo desmdtamento associado à
produção de carvão vegetal, pela expansão desordenada da fronteira
agrícola, pela presença do grande pólo minerador do Quadrilátero
Ferrífero e pela presença de cidades do porte de Belo Horizonte, a
maior concentração urbana do vale, e de inúmeras outras cidades-
sedes de mais de 500 municípios, que lançam quase todos os seus
esgotos e efluentes industriais nas águas que drenam para o São
Francisco.

A CIPE, em seus primeiros quatro anos de vida, reuniu-se nas
Capitais dos Estados que integram a bacia e em diversas cidades
ribeirinhas, como Pirapora, Petrolina, Juazeiro e Penedo, para debater
temas relativos ao rio, como legislação, gerenciamento de bacias
hidrográficas, uso energético, controle de cheias, barramentos e seus
efeitos, irrigação, pesca e piscicultura, navegação, lazer e cultura,
degradação ambiental, poluição, assoreamento, desmatamento,
saneamento e abastecimento público.
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Em 1994, nesta mesma Casa Legislativa, a CIPE promoveu

uma reunião pública para debater com o Ministro Aluísio Alves a
transposição das águas do rio para o Nordeste Setentrional. Naquela
ocasião, o Ministro encabeçava um grupo de autoridades dispostas a
executar a transposição a qualquer custo. As discussões aqui
realizadas demonstraram a necessidade de se ampliarem os debates
de forma a eliminar todas as pendências necessárias para que
houvesse apoio da sociedade envolvida ao projeto.

Queremos abrir um parêntese para cumprimentar V. Exa., Sr. Vice-
Presidente, pelo espírito de homem público, que vem, por iniciativa
própria, promovendo este debate com todos os interessados na
questão.

Devemos dar testemunhos aqui sobre a solicitação de V. Exa., para
que nos empenhássemos em trazer a este Plenário as representações
de todos os segmentos sociais, a fim de serem ouvidas. Essa foi a
razão para que a CIPE e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
promovessem este ciclo de debates.

Como relator da CIPE, queremos reafirmar a nossa posição de que
a revitalização do rio São Francisco é urgente, extremamente
necessária e pré-requisito da discussão sobre a transposição. E
evidente o nosso entendimento de que a bacia hidrográfica do rio da
unidade nacional é patrimônio de todos os brasileiros. Portanto, nosso
posicionamento não pode ser interpretado como uma simples defesa
de interesses locais. Precisamos de uma demonstração clara de que a
transposição é um projeto técnica e financeiramente viável e, muito
mais que isso, é a melhor solução para mitigar os problemas
causados pelas secas nas áreas receptoras das águas. Temos de
confessar, senhoras e senhores: não temos hoje essa demonstração.

A CIPE, em seus 12 anos de atividades, tem recolhido testemunhos
de técnicos e especialistas que confirmam a existência de um rio
agonizante, com índices de extrema fragilidade e quase total
comprometimento de sua vazão, com os usos atuais. Os projetos de
engenharia realizados para a transposição do rio São Francisco e
seus correspondentes estudos ambientais feitos por encomenda do
Ministério da Integração Nacional em 2000 foram postos em xeque
pela crise climática que afetou profundamente as geradoras de
hidreletricidade e expôs os problemas da bacia e o sistema CHESF.
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Por isso temos a versão atual, que, infelizmente, está muito longe
de sanar as dúvidas que tem a sociedade brasileira em geral e os
barranqueiros em particular.

Viu-se, ao longo da calha do Velho Chico, uma sucessão de usinas
paralisadas ou gerando energia no mínimo de sua capacidade, por
absoluta falta de água. Os reservatórios, especialmente o de
Sobradinho, chegaram aos limites extremos de sua capacidade de
sustentação das vazões. A navegação, que há muitos anos é
extremamente difícil e reflexo claro da agonia do rio, foi interrompida.
Mesmo assim, Sr. Vice-Presidente, os estudos técnicos afirmam que o
rio São Francisco está dividido em dois segmentos: a montante de
Sobradinho - dizem que há um rio ainda indomado -; a jusante do
barramento - os estudos dizem que o rio está totalmente domado.
Entretanto, nesse último trecho, considerado domado, localizam-se as
geradoras da CHESF, que tiveram de ser paralisadas por falta de
água durante a crise climática.

Estudos afirmam que as águas do rio irão trabalhar em processo de
sinergia com as acumulações de água existentes no Nordeste
setentrional, de forma a permitir uma operação mais eficiente e com
otimização do aproveitamento dos recursos hídricos dos reservatórios.
Segundo tais estudos, atualmente não se podem aproveitar
integralmente os volumes de água reservados em função das
incertezas provocadas pelo clima semi-árido em relação à reposição
dos estoques. Além disso, as águas subterrâneas são naturalmente
limitadas para complementar o suprimento. Os estudos informam
textualmente que "a exploração intensiva desses reservatórios tende a
esgotá-los ou tornar a sua profundidade excessiva para a exploração
econômica da água". Como explicar, então, a proposta do projeto de
elevar a água do São Francisco, em uma de captações, a 165m de
altura e, na segunda, a 304m, para ultrapassar os divisores de água
do vale do São Francisco e servir às bacias vizinhas?

O que dizer então do consumo de energia necessário para que o
volume de água previsto pelos projetos possa ser recalcado até o topo
da serra? Ouviremos sempre dos defensores da transposição, que
não vêem necessidade prévia da revitalização do rio como garantia da
existência da água, o argumento de que projetos similares são
comuns em várias partes do mundo. De fato, sabemos que muitos rios
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tiveram suas águas transpostas para suprir áreas carentes de
suas vizinhanças. No entanto, é preciso estarmos atentos para as
condições de época em que esses projetos foram idealizados e
implantados. Conforme dito no Relatório de Impacto Ambiental, até o
final da década de 80, na Califórnia, China, Canadá, Espanha, México
e outros, as transposições foram realizadas com a finalidade de
aproveitar terras férteis, gerar energia elétrica e equilibrar a oferta de
água entre regiões, buscando proporcionar oportunidades iguais de
desenvolvimento social e econômico às populações residentes nas
diferentes áreas.'.

Aqui, entre o vale do São Francisco e o Nordeste setentrional, há
vários pontos de controvérsia em relação às finalidades citadas. O
mesmo relatório declara que as terras do Nordeste setentrional são
constituídas de solos normalmente rasos e pedregosos, ocorrendo
também solos profundos e pouco profundos, localizados basicamente
no entorno dos rios da região, por onde deverão passar as águas
transpostas. Desses últimos, cerca de 600.000ha foram identificados
como de boa aptidão agrícola. Um rápido olhar sobre as terras do São
Francisco mostra-nos tabuleiros ribeirinhos contínuos, com solos
profundos e de boa fertilidade natural, com área superior a
3.000.000ha, distribuídos ao longo do vale. O desnível máximo para
recalcar a água necessária à irrigação dessas terras é de 30m. Sua
única limitação às práticas agrícolas é o déficit de chuvas. Assim, ante
tal disponibilidade de solos francamente irrigáveis nas margens do
São Francisco, não se pode postular a busca de equilíbrio hídrico
entre as regiões doadoras e receptoras, pois o rio está agonizando, e
não há como retirar água nas atuais circunstâncias. A conta é simples:
os 600.000ha que seriam irrigados no Nordeste setentrional
significarão uma perda equivalente a 1 .500.000ha nas margens do
São Francisco. Portanto, o que ocorrerá, na prática, é um
desequilíbrio, e não oferta de oportunidades iguais de
desenvolvimento social e econômico às populações residentes nas
áreas doadora e receptora.

E preciso ter presente que a pobreza é um traço comum de ambas
regiões. Para comprovarmos isso, basta uma comparação entre os
IDHs dos municípios do vale o os do Nordeste setentrional. Mas, além
desses aspectos, deveremos observar também que os projetos de
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transposição implementados até a década de 80 foram
idealizados e realizados sob a ótica do mercado local ou regional para
a colocação dos produtos. Vivemos, hoje, em um mundo de economia
globalizada, com meios de comunicação rápidos e precisos, e em um
mercado global muito exigente em relação aos preços dos produtos
que lhe são ofertados. Por outro lado, nosso País tem defendido uma
posição contrária à prática de subsídios no setor agrícola,
questionando fortemente essas medidas dos Estados Unidos e da
União. Por isso precisamos realizar estudos técnicos que comprovem
a capacidade de competição dos produtos a serem gerados no
Nordeste setentrional com a água da transposição, sem falarmos em
subsídios voltados para essa finalidade.

Queremos enfatizar, mais uma vez, que a transposição só deverá
ser realizada com a comprovação da existência de um excedente
hídrico na bacia, para atendermos ao pressuposto da oferta de
oportunidades iguais de desenvolvimento para as regiões doadora e
receptora.

Caso contrário, em que haja uma decisão política pela transposição,
ficará sempre a indagação dos barranqueiros do São Francisco sobre
as razões que levaram o Governo a ignorar uma região
economicamente subdesenvolvida, mas com amplas áreas de terras
apropriadas para o desenvolvimento da agricultura irrigada, sob os
aspectos de qualidade do solo, luminosidade e relevo propício à
mecanização das culturas. Todo esse potencial está às margens do
São Francisco, que poderia ter os benefícios do desenvolvimento
econômico e social, com aplicação de recursos bem menos vultosos
em comparação com os que se pretende aplicar na transposição.
Temos a ousadia de dizer que o dinheiro que se pretende empregar
na transposição é mais que suficiente para os projetos alternativos de
aproveitamento dos recursos hídricos do Nordeste setentrional e para
aqueles necessários à melhoria da qualidade de vida dos habitantes
do vale do São Francisco. Neste Plenário, estão presentes diversos
técnicos, cientistas e especialistas capazes de listar inúmeros projetos
do Nordeste setentrional que poderiam ser concluídos com poucos
milhões de reais. Recentemente, o jornal "Folha de São Paulo"
informou que o projeto Russas, no Ceará, que prevê irrigação de
10.000ha, poderia ser concluído se a ele fosse destinado investimento
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da ardem de R$10.000.000,00. Aqui, no vale da São Francisco,
poderíamos implementar vários perímetros de irrigação com projetas
já elaborados pela CODEVASF, que dependem de recursos de
pequena monta para ser viabilizados.

Queremos fazer menção a um desses projetos, o de Jequitaí, em
área vizinha a Pirapora. Trata-se de um barramento de baixíssimo
impacto ambiental, pois o reservatório ficará confinado em um vale
encravado na serra do Espinhaço, com pouquíssimas moradias e
terras agricultáveis. As águas que se acumularão nesse reservatório
poderão gerar 20MW de energia e irrigar entre 35.000ha e 45.000ha
de terras de boa fertilidade, topografia adequada e clima semi-árido.

Projetos como os que estão previstos para o vale do São Francisco
não podem ser relegados a segundo plano para benefício da
transposição. Voltamos a dizer que todas essas obras que visam ao
aumento da produção devem ser conduzidas juntamente com ações
de revitalização da bacia hidrográfica, que deve ser tomada como a
grande unidade territorial de planejamento do desenvolvimento
sustentável.

Todas as ações de revitalização e outras intervenções no São
Francisco têm como fórum apropriado para discussão o seu Comitê
de Bacia Hidrográfica, criado em conformidade com a Lei n° 9.433, de
1997. Somos partidários de que a CIFE - São Francisco se associe às
organizações da sociedade civil para trabalhar pelo pleno
funcionamento desse Comitê. E preciso que o gerenciamento das
águas do "Velho Chico" seja realizado com eficiência e em sintonia
com as expectativas das populações do vale. A participação ampla de
todos os setores sociais envolvidos com a questão da transposição
deve ser assegurada antes de uma tomada de decisão.

Queremos, agora, expor nossos pensamentos como barranqueiros
que somos, assim como vários dos presentes neste Plenário. O
volume e a vazão das águas diminuem assustadoramente nos meses
de seca; o peixe desaparece, agredido pela destruição das lagoas
marginais, seus berçários naturais, e pela poluição do leito do rio; a
navegação se torna quase impraticável, em razão dos bancos de
areia. O rio, ainda corajosamente correndo em meio a uma paisagem
degradada, agoniza. E com isso sofre o barranqueiro, sofre a
natureza, sofremos todos nós, alagoanos, baianos, mineiros,
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pernambucanos e sergipanos, que temos a responsabilidade de
transformar essa situação alarmante.

Há outras soluções para a região da seca, que não a transposição.
Uma delas, que defendemos, é o programa Um Milhão de Cisternas,
pelo qual a água da chuva é retida em pequenas e múltiplas caixas
d'água, evitando-se sua perda.

Esse programa age sobre um condicionante decisivo do problema
da seca, o fato de que na região do semi-árido as características do
solo e as altas temperaturas provocam a evapotranspi ração, secando
as reservas de água do solo. A chuva é relativamente abundante,
quase sempre acima de 500mm por ano. Nos Estados atingidos pela
seca, os índices de disponibilidade anual de água por pessoa são
razoáveis, o problema é reter essa água e possibilitar que a ela
tenham acesso as pessoas que mais necessitam. Essa mesma água
da chuva, que pode ser captada nas cisternas para o consumo
humano, pode também ser armazenada em pequenos barramentos de
cabeceira e utilizada na produção irrigada de alimentos, com impactos
mínimos ao meio ambiente. São pequenas obras que, disseminadas
aos milhares e aos milhões, garantirão água para as residências, as
lavouras e os animais.

Está aí o rio das Velhas a carregar os esgotos da RMBH e de outras
cidades para o trecho médio do "Velho Chico". Se chegarmos a
sanear e a revitalizar o rio das Velhas, hoje arrasado pela poluição,
teremos dado ao São Francisco um dos maiores presentes. E por
isso, o barranqueiro vê e apoia projetos como o Manuelzão.

O que vemos, senhores, é o que a "miopia" dos projetos técnicos
não deixa enxergar: a seca no semi-árido e a degradação da bacia
hidrográfica do São Francisco são problemas distintos, com soluções
distintas. O flagelo da seca pode ser resolvido - estamos convictos
disso - com a multiplicação de pequenas obras de retenção da água
que cai sobre a região.

O rio também precisa de recursos. Nos períodos de estiagem, a
redução do nível das águas faz com que mostre as suas entranhas,
ou, como chamamos, nós, os barranqueiros: mostre as suas
"frussuras". O peixe desaparece da mesa das populações ribeirinhas;
os bancos de areia tornam inviável a passagem das embarcações; e a
natureza, no leito do rio, nas suas margens e nos terrenos vizinhos,
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parece recuar ante os efeitos combinados da seca e da agressão
humana. Agressão humana, sim, pois tudo isso seria controlável, não
tossem os males provocados pelo homem no ecossistema do rio. A
estiagem, fenômeno natural, tem potencializado os seus efeitos pela
ação humana, que destrói matas protetoras, lança esgoto diretamente
no leito do rio e dos seus afluentes, extingue as lagoas marginais, que
são os berçários dos peixes, e retira, sem controle, das já
enfraquecidas reservas da bacia hidrográfica do São Francisco, água
para irrigação das lavouras.

Quem, como nós, cresceu nas barrancas, percebe os efeitos
prolongados dessa agressão ao rio e aos seus afluentes. Não nos
deixemos enganar com as conseqüências temporárias das chuvas de
final de ano. Elas são ilusão passageira. Quem, como nós,
acompanha diuturnamente a situação do São Francisco, sabe que se
trata apenas de efeito transitório. Sabemos que ao final dos períodos
secos é possível cruzar o rio a pé em diversos pontos de seu curso.

Não nos enganemos. O rio, hoje mais do que nunca, precisa ser
salvo do estado de degradação em que se encontra. O homem que
interveio brutalmente nos cursos d'água que formam a bacia
hidrográfica do São Francisco, para, por ignorância ou despreparo
para a vida, provocar a situação que temos hoje, pode agora trabalhar
para reverter esse estado desolador.

Era essa a nossa expectativa quando do lançamento do Projeto de
Revitalização da Bacia do São Francisco. Mas, inexplicavelmente,
desde a instalação do atual Governo Federal, ouvimos falar primeiro
da transposição. Por isso, mais uma vez elogiamos o espírito público
de V. Exa., por estar aqui para debater a revitalização.

As ações que defendemos, senhores, são aquelas voltadas para a
revitalização do rio, que ainda aguarda um lugar na agenda dos
projetos nacionais. Nesse sentido, um fato, para nós, barranqueiros,
foi a instalação, no final de 2001, da Promotoria do São Francisco,
fruto de convênio firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o
Ministério Público Estadual. Essa Promotoria, iniciativa pioneira no
âmbito da fiscalização, tem como função adotar medidas
administrativas e judiciais para melhorar a qualidade e a quantidade
das águas da bacia do São Francisco.

Esses são os pontos que consideramos relevantes. A alma dos
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barranqueiros, que, como nós, acompanha a situação do São
Francisco, sofre junto com o rio. Está em nossas mãos, de todos os
brasileiros, evitar que um projeto de alto potencial de risco para o vale
do São Francisco, como a transposição, seja levado adiante sem
estudos técnicos consistentes, amplamente discutidos com a
sociedade brasileira. Por outro lado, Sr. Vice-Presidente, a
revitalização do rio é medida urgente e imprescindível. Podemos
afirmar, sem medo de errar, que ela é consenso entre os brasileiros.
Cabe a nós, agora, a tarefa de debater os planos e os programas
necessários para tornar a dar vida ao São Francisco e a prover os
meios de realizá-los. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência passa a
coordenação dos trabalhos ao Deputado Gil Pereira, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e integrante da
CIPE-São Francisco.

O Sr. Coordenador (Deputado Gil Pereira) - Boa tarde a todos. Mais
uma vez agradeço e enalteço a presença do nosso José Alencar
Gomes da Silva, Vice-Presidente da República. O nosso Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva indicou-o como Coordenador do Grupo de
Trabalho Interministerial, constituído pelo Presidente para tratar desse
assunto. Por intermédio do Ministro dos Transportes Anderson
Adauto, cumprimento todos os integrantes do Governo Federal. Na
pessoa do Sr. José Carlos Carvalho agradeço e cumprimento todos os
membros do Governo Estadual. Na pessoa do Deputado Antônio,
Presidente da CIPE e da Assembléia Legislativa de Sergipe, saúdo
todos os Deputados de outros Estados e de Minas Gerais.

Palavras do Vice-Presidente José Alencar Gomes da Silva
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Ministro, autoridades presentes,

senhores ambientalistas, representantes do Ministério Público e de
ONGs que prestigiam esta reunião, boa tarde. Primeiramente digo que
esta reunião oferece condições adequadas para o andamento do
nosso trabalho, que é realizado para ouvir todos os interessados e os
que conhecem essa questão. A pedido do Sr. Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, fomos incumbidos de realizá-lo. Iniciamos por Minas
Gerais, onde realizamos uma reunião no Palácio das Mangabeiras,
com o Sr. Governador, com ambientalistas e com outras autoridades
convidadas pelo Governador. Depois realizamos uma reunião em
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Salvador, na Bahia, de que participou uma platéia como esta, ou
seja, eclética e valorosa. Realmente foi uma reunião muito proveitosa,
todos estão preocupados com a degradação do rio São Francisco.
Alguns chegam a dizer que o rio está morrendo, que temos de salvá-
lo.

Dali fomos a Sergipe. Aqui está o representante de Sergipe,
Deputado Antônio Passos, Presidente da Assembléia Legislativa
desse Estado. Já fizemos uma reunião com o Governador e com as
autoridades, com a presença de ambientalistas e de outras
autoridades ligadas ao assunto, pois sempre tivemos o cuidado de
recomendar que todos fossem convidados. Por quê? Porque o
objetivo é debater a questão ligada ao São Francisco. Quando fui
incumbido de realizar esse trabalho, imediatamente pedi ao
Presidente que me permitisse ouvir todos os Estados da bacia. E
assim fizemos. Ouvimos Minas, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e
Bahia. Fizemos reuniões parecidas com esta. A reunião de
Pernambuco foi a última dos Estados da bacia, ou melhor, dos
principais Estados da bacia, porque são também da bacia o Distrito
Federal e Goiás. Esses cinco Estados são os que estão mais
interessados, pois dependem do rio São Francisco. Fizemos também
reuniões nos Estados que serão os donatários de água. O projeto é
retirar 3% das águas a jusante de Sobradinho. Vocês terão uma idéia,
depois de ouvirem os técnicos, os engenheiros de recursos hídricos.
Três estão presentes e falarão sobre o assunto. Quando ouvi falar
pela primeira vez em transposição de águas do rio São Francisco,
fiquei surpreso. Considero-me também barranqueiro, pois tenho uma
propriedade às margens do São Francisco, no Município de Pedras de
Maria da Cruz. No Governo passado, fiz uma viagem a Itajubá, saindo
de São José dos Campos, juntamente com o ex-Presidente Fernando
Henrique. Fomos visitar aquela cidade num dia em que havia somente
uma clareira para descer de helicóptero, pois a enchente havia
tomado conta da cidade toda. Na volta de São José dos Campos para
Brasília, com o Ministro encarregado de tratar da transposição das
águas do São Francisco - Fernando Bezerra, Ministro da Integração
Nacional -, tivemos oportunidade de abordar o assunto. Como disse o
Deputado Wanderley Ávila, quase 40% da área da bacia do São
Francisco estão em Minas, 70% das águas da foz, onde deságua no
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Atlântico, são mineiras. Na minha propriedade em frente ao rio,
estamos lá há 20 e tantos anos, sentimos o assoreamento. Antes, as
pessoas que tinham crianças preocupavam-se porque o rio tinha
barranca alta, era fundo.

Havia preocupação muito grande em relação à questão do
afogamento das crianças. Hoje, na região, as crianças atravessam o
rio a pé, passando por uma ilha que há em seu meio, devido ao
assoreamento. Imaginava, portanto, que o rio estava realmente
morrendo. Então, falei com o Presidente que não poderíamos nem
pensar em transposição das águas do São Francisco sem fazer
desassoreamento e recomposição da mata e da vegetação rasteira
ciliar. Tinha convicção disso.

Quando recebi essa incumbência, procurei conhecer o assunto.
Conversei com engenheiros de recursos hídricos e alguns
ambientalistas conhecedores da matéria. Fui informado por todos de
que a vazão do rio São Francisco, depois de Sobradinho, é de
2.060m3/s, de forma regular. Como se pode falar em vazão regular de
2.060m3/s, durante anos e anos? Eles ensinaram-me que a barragem
é reguladora de vazão. Por exemplo, no período das chuvas, há
ocasiões em que a vazão chega a 10.000m 3/s e, na seca, a 600m3/s,
em determinados trechos do rio. Aquela barragem regulariza
2.060m3/s. Isso é fantástico!

Semana passada, o Dr. Jerson Kelman, Diretor-Presidente da
Agência Nacional de Aguas, informou-me que a vazão regular não é
de 2.060m31s, mas de 2.800m 3/s. Então, procurei os engenheiros
hídricos que me fizeram fazer discurso de que a vazão era de
2.060m31s. Disseram-me que o Diretor-Presidente da Agência
Nacional de Aguas tinha razão, pois 2.060m 31s é a vazão prevista
pelas usinas hidréletricas, mas há o sangradouro. Assim sendo, na
foz, a vazão é realmente de 2.800m3/s.

De fato, o projeto para o Nordeste Setentrional começou a ser
trabalhado em 1997, por meio de dois projetos elaborados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE -, em São José dos
Campos, e pela nossa FUNCAT. Os especialistas trarão notícias a
respeito disso para os senhores. Naturalmente, foi preocupação nossa
saber qual é a idéia em relação aos eixos chamados de Norte e Leste,
que pretendem levar água ao semi-árido setentrional. O eixo Norte
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tem vazão máxima de 99m 3/s, e o eixo Leste, de 28m 3/s. Os dois
eixos proporcionam vazão máxima de 127m 3/s. Porém, a média seria
de 63m3/s, ou seja, menos de 3% da vazão de 2.060m31s.

Conferindo esses dados, comecei a acreditar que podíamos estudar
a questão, desde que pudéssemos colocar a revitalização como
prioritária.

Um dos itens da revitalização é o desassoreamento: ato de tirar
areia do leito do rio; e outro é a recomposição das matas ciliares:
matas das barrancas do rio, que devem ser recompostas, porque, do
contrário, facilitar-se-ão a erosão e o assoreamento, ou seja, o
alargamento do rio. Não ocorre uma redução da vazão, mas sim o
alargamento do rio, o que o torna mais raso e suscetível ao processo
de evaporação.

Começamos a fazer o trabalho conversando com quem conhece.
Uma das primeiras preocupações de Minas é a construção de
barragens. Sou de Montes Claros, onde, há muitos anos, fala-se da
barragem de Congonhas. Temos de fazer a barragem de Congonhas,
as de Jequitaí 1 e II e a de Berizal. Além dessas, com esse estudo,
acrescentamos mais três: a do rio das Velhas, a do Urucuia e a do
Paracatu.

Não sou especialista no assunto e escuto meus engenheiros. Aqui
estão presentes outros e queremos sua opinião, já que a dos nossos é
meio suspeita, pois defendem o projeto. Quero ouvir vocês, e não me
basear no que disseram, pois já me convenceram a fazer esse
trabalho e ouvir as pessoas.

Tivemos uma reunião de debates na Câmara Federal, a qual durou
7 horas e meia e foi muito bem conduzida, e uma no Senado,
presidida pelo Senador José Sarney, a qual durou 5 horas e meia.
Digo isso para mostrar o nosso interesse no tema. Tivemos também
reuniões com representantes do Ministério Público, no BNDES e
muitas outras.

Esta, entretanto, é especial. Em primeiro lugar, não foi pedida por
mim. Solicitei reuniões em todos os Estados e pedi ao Governador de
Minas, o primeiro a quem me dirigi, que todas as autoridades fossem
convidadas. Ele fez uma reunião com toda a boa-vontade, mas não foi
deste porte, porque se realizou no Palácio das Mangabeiras. Pedi-lhe
que a imprensa participasse, pois queremos dar transparência
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absoluta a essa questão.

Faremos a exibição de um vídeo, em que todos poderão ver o nosso
cuidado com a revitalização do rio São Francisco. Por exemplo, há
504 municípios lançando esgoto sanitário, sem tratamento, em
afluentes e no rio. Portanto, esse projeto há de incluir o tratamento de
esgoto sanitário e, também, o de afluentes industriais em toda a
extensão do São Francisco.

Não estamos apresentando um relatório ao Presidente da República
e aos cinco Ministros que fazem parte do nosso grupo de trabalho,
sem inserir uma indicação de fontes de recursos para a realização do
projeto. Apresentaremos algo com os pés no chão, se estivermos
convencidos disso.

Cumprimentei o Deputado Wanderley Ávila pelo seu discurso
maravilhoso. Lembrei-me, por várias vezes, de um outro grande
tribuno brasileiro, o Deputado Carlos Lacerda, no tempo da
construção de Brasília e da Belém-Brasília por JK. No Brasil, não
estamos acostumados a conversar sobre obras, pois estamos
habituados a pagar juros. Neste ano, de janeiro até agosto, pagamos
102 bilhões de juros, ou seja, 70% mais do que pagamos no ano
passado, nesse mesmo período, que foi um valor de 60 bilhões.
Precisamos de uma migalha disso para a revi talização do rio São
Francisco. O que se retira de água naqueles dois eixos é algo sem
importância, porque é a jusante de Sobradinho. Mas está na hora de
despertarmos para o descaso com os recursos hídricos. As águas
estão escasseando, e temos de acordar para cuidar disso. Essa é
uma preocupação muito grande de todos.

Há uma região no Brasil que enfrenta problemas maiores relativos à
água do que os que conhecemos. Começo por Minas Gerais. Há uma
área com problemas muito sérios. Quem mora à beira do rio pode
pegar uma lata de 2 litros presa a um cabo de enxada e tirar água,
mas há regiões que, estando relativamente próximas ao rio, não têm
água. Nós, de Montes Claros, sabemos que essa é uma cidade-dique.
Na época da seca, todos vão para lá. Mas, se Montes Claros não
providenciar urgentemente as obras hídricas necessárias, daqui a seis
anos não terá água. Uma dessas obras está prevista nesse projeto,
como muitas outras.

Não gosto de falar disso, porque parece moeda de troca e não estou
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habituado a tratar os fatos dessa maneira. Desejo que esse
projeto seja debatido de forma transparente e que todas as pessoas
preocupadas com a questão venham e falem. Ouvimos, com atenção
absoluta, os dois oradores e constatamos que dispõem de
informações que contrastam com as nossas. E preciso que tenham a
paciência de ouvir os nossos técnicos, que são engenheiros hídricos.
Eles podem lhes dar informações e respostas a todos os seus
questionamentos.

A forma como a matéria foi exposta dá a impressão de que somos
irresponsáveis, que estamos defendendo algo por sermos ignorantes
ou não saber o que estamos fazendo. Não pode ser assim. Por isso
temos de ter paciência, para que os debates aconteçam de forma
absolutamente livre. Fui a urna reunião em Penedo, quase foz do rio,
para a qual me aconselharam a não ir. Não sei se há aqui alguém que
participou da citada reunião. O senhor estava lá. Foram feitos 14
discursos contra esse projeto. Não é verdade? Tive paciência para
ouvir todos; aliás, muito bons. O pessoal entende de rio São
Francisco, mora às margens do rio.

Aqui se encontra o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente de Minas Gerais e Presidente do Comitê da Bacia do São
Francisco. E especialista no assunto e estava em Penedo. Delegado
por ele, falou pelo Comitê o Dr. Anivaldo, que é Secretário de
Recursos Hídricos do Estado de Alagoas. Terminamos a reunião.
Parece que gostaram de mim, não sei se foi porque tive paciência de
ouvir a todos. Não acredito que os tenha convencido, mas o certo é
que me aplaudiram de pé e foi preciso pedir para que parassem.
Depois, todos queriam tirar retrato comigo. Devo ser fotogênico.

Estou lutando. O mesmo interesse que cada um de vocês tem
também tenho. Sou mineiro, barranqueiro do rio São Francisco, tenho
propriedade nas margens do rio, conheço grande parte da sua
extensão, especialmente agora, com a realização desse trabalho.
Entendo que o rio está absolutamente abandonado. Nunca houve uma
obra de revitalização. O rio foi descoberto por Américo Vespúcio em
4110/1501. Completou, portanto, 502 anos, com festa de que
participei.

O próprio nome São Francisco inspira respeitabilidade e amor. As
pessoas falam sobre o rio São Francisco com amor. Penso que este é
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o momento para discutir essa questão e ver se vale a pena. Há
pessoas que têm menos capacidade de diálogo e entendem: não
vamos fazer assim, vamos levar as águas do Tocantins para o semi-
árido setentrional. Um cidadão, engenheiro de recursos hídricos,
parece-me que nascido em Fortaleza, apresentou-me um estudo no
qual prevê retirada de água do rio Tocantins - o senhor conhece esse
projeto - para a cidade de Jati, no Ceará, e de lá para o semi-árido
setentrional, sem mexer com o São Francisco, passando a nordeste.
E uma alternativa. Sinceramente, vejo como vantagem, em benefício
da revitalização, o projeto que contempla os dois canais: norte e leste.

Porém, no programa que estamos apresentando, há, a montante de
Sobradinho, na altura do rio Preto, na Bahia, uma transposição de
100m3/s do rio Tocantins, para enriquecer a vazão do São Francisco.
Nós, nos dois eixos que contemplam o nordeste setentrional,
tiraremos 63, portanto 2/3 daqueles 100m3/s.

E preciso que acreditemos no programa, que é um só. A
apresentação que faremos para o Governo, para o Presidente,
contempla tudo isso e mais alguma coisa. Existe o Eixo Sul, para
atender o nordeste da Bahia. Temos o sertão alagoano e também o
canal do Xingó, que atende o Estado de Sergipe. Tudo isso visto por
técnicos que afirmam a viabilidade técnica.

Estamos procurando fechar a viabilidade econômica. Recebemos, a
visita do Diretor do Banco Mundial, Dr. Vinod Thomas, que me parece
é indiano, juntamente com um engenheiro baiano, também
especialista em recursos hídricos, do Banco Mundial na Bahia, Dr.
Gabriel. Eles me mostraram que o Banco Mundial deseja entrar nesse
projeto, participar dele. Tem não só recursos financeiros, mas também
orientação técnica de engenharia, primorosa. Há até um trecho de um
artigo publicado por ele, que está transcrito em uma minuta que está
sendo feita em meu relatório.

Esta reunião adiou a entrega do meu relatório, porque surgiu como
mais uma reunião em Minas, que foi providencial. Eu disse: vamos a
Minas. Se houver outras reuniões solicitadas, dos outros Estados da
bacia, iremos até lá para continuar discutindo, porque esse projeto
não é brincadeira, é seriíssimo.

Os ambientalistas têm preocupações procedentes com relação às
águas de bacias diferentes. A própria fauna do rio São Francisco é
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diferente das faunas dos outros rios que estão no Nordeste, da
mesma forma que a fauna do Tocantins é diferente da fauna do São
Francisco. Tudo isso deve ser colocado na balança. Temos que pesar
tudo para ver se vale a pena. Esse é um projeto de interesse nacional,
não apenas regional. Assim está sendo conduzido o projeto. Jamais
iríamos fazer uma proposta sem ouvir todos vocês. Temos paciência
e, obviamente, o dever de ouvir, muito mais que falar.

Falei um pouco antes da apresentação do audiovisual, porque
precisava fazer uma introdução. Vamos, então, passar ao audiovisual
que demonstra o que se está pensando. Depois da sua apresentação,
segundo informação do Presidente, teremos ainda tempo para os
debates.

- Procede-se à apresentação de vídeo.
O Sr. Coordenador - Sr. Vice-Presidente José Alencar, agradeço a

presença de V. Exa. Está demonstrado, com esse vídeo, que o projeto
é viável, por sua inteligência. Nós, mineiros, sairemos vitoriosos com
sua execução. Jamais imaginaríamos que V. Exa. prejudicaria seu
Estado natal e outros estados banhados pela bacia do rio São
Francisco. Portanto, assim que os técnicos acertarem a parte política
com V. Exa., estou certo de que esse será o projeto de nossa
geração.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmos. Deputado Rêmolo Aloise, Vice-Presidente desta Assembléia

Legislativa e Presidente desta reunião destinada ao debate do Projeto
São Francisco; Deputado Antônio Passos, Presidente da Assembléia
Legislativa de Sergipe, em cuja pessoa saúdo os demais Deputados
membros da CIPE-São Francisco; Vice-Presidente José Alencar,
Coordenador do Grupo Interministerial de Trabalho do Projeto São
Francisco no âmbito do Governo Federal; Deputados e Deputadas;
lideranças do setor empresarial e da sociedade civil; senhoras e
senhores, neste momento, quero repetir as palavras do Governador
Aécio Neves, proferidas pela manhã numa solenidade no Parque
Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, para dizer que Minas não
recusa o diálogo, e não poderia fazê-lo em relação a esse projeto ou a
qualquer outro, porque, na verdade, significaria a negação da nossa
vocação histórica e cultural.

Por essa razão, atendemos, em nome do Governo do Estado, o
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chamamento do Vice-Presidente, tanto na condição de Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como
também de Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São
Francisco. Procuramos, com a abertura que o Vice-Presidente José
Alencar nos permite, realizar ampla discussão dessa proposta, de
modo que seja possível encontrar uma melhor solução. Essa solução
tem de assegurar a recuperação hidroambiental da bacia hidrográfica
do São Francisco e examinar a necessidade de aumentar a oferta de
água no semi-árido brasileiro, sobretudo no semi-árido setentrional.

Várias questões técnicas foram mencionadas aqui, tanto na
apresentação do vídeo trazido pelo Vice-Presidente José Alencar,
como pelos oradores: o Deputado Antônio Passos, que falou em nome
da CIPE - São Francisco; e o Deputado Wanderley Ávila, em nome
desta Assembléia. E evidente que essas questões ainda tomarão
muito tempo e exigirão alguns esclarecimentos - isso ficou evidente
nos pronunciamentos.

Quero me ater a dois pontos específicos do tema. Primeiro para
situá-lo no plano institucional. Lembro que a sociedade brasileira,
depois de longo período de tramitação no Congresso Nacional,
conquistou instrumento fundamental para a gestão de recursos
hídricos no Brasil, ou seja, a Lei n° 9.433, que estabeleceu a criação
dos comitês de bacia. Nesse momento, consolidando iniciativas
advindas da Lei n°6.938, a Lei Nacional de Meio Ambiente de 1981, o
Brasil consolidou um modelo de gestão colegiada e participativa para
os recursos hídricos, que tem a sua expressão no comitê de bacia.
Nessa lei, temos a exigência da elaboração do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica, no qual todas as questões relativas à
bacia, incluindo o uso dos recursos hídricos, devem ser examinadas.

Por isso, desde o primeiro momento, como meta prioritária,
procuramos trabalhar no Comitê da Bacia Hidrográfica do São
Francisco, para estabelecer o marco inicial do plano de recursos
hídricos. Esperamos tratar todas as questões relativas ao rio São
Francisco, até porque, imaginando plano amplo e integrado, não
podemos admitir que trate de maneira antagônica ou excludente
questões essenciais para a gestão da bacia.

Nesse contexto e falando em nome do comitê, continuo a examinar
essa questão e outras relacionadas ao São Francisco.
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Além da questão institucional, para a reflexão desta Casa e dos

participantes desta reunião, apresento outro ponto, que se relaciona
com a dimensão conceitual. Temos realizado discussões referentes à
gestão de águas numa visão quase baseada exclusivamente no
debate hidrológico. Aliás, isso tem sido uma prática no Brasil.
Entendemos que questão dessa dimensão, em razão das suas
infinitas interfaces, da sua sinergia com outras áreas e da
interdependência com outros recursos naturais, não pode ser tratada
apenas a partir de uma visão meramente hidrológica. Quer dizer, não
podemos tratar a questão de uso de recursos hídricos levando em
conta exclusivamente a vazão de um determinado rio. E fundamental
sairmos da calha do rio e subir para as nascentes, sobretudo quando
falamos da revitalização, que entendemos ser a recuperação
hidroambiental da bacia. No momento em que realizarmos isso,
verificaremos, de fato e de maneira concreta, a real dimensão da
degradação de uma bacia hidrográfica. Isso significa que, além do
tratamento hidrológico que se possa dar por razões meramente
econométricas, precisamos não só imaginar a bacia no seu conjunto,
mas também tratar de maneira integrada a gestão territorial da bacia e
o planejamento do uso da terra. E impossível falar de uma gestão
integrada de bacia hidrográfica sem levar em conta essas duas
questões que ressalto neste momento.

Não discutiremos especificamente se são 2.000 ou 2.600 ou
2.800m3/s como mencionou o Vice-Presidente, porque isso é uma
verdade. Realmente temos uma vazão regularizada. Porém, não
podemos esquecer que essa vazão regularizada, em razão de
barragens construídas ao longo da calha principal, principalmente no
baixo curso do rio, escamoteia os problemas de vazão de quem está a
montante. Essas são questões com as quais temos de trabalhar. Se
houver uma vazão adequada, é porque ela é regularizada e é
determinada pela água da chuva depositada nos reservatórios. Se
avaliarmos a situação dos lençóis freáticos e a montante de todos os
cursos formadores da bacia, verificaremos uma realidade
absolutamente diferente, ou seja, que essa vazão tem diminuído.
Todos os que estão aqui sabem que não é comum viajar para as
regiões das cabeceiras, das nascentes, para ouvir cada vez mais uma
conversa lamentavelmente freqüente, ou seja, a queixa dos
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produtores rurais e dos agricultores de que as suas nascentes
estão secando. Isso é um fato. E também de que o lençol freático não
possui mais a mesma capacidade de depósito de água. Se nos
abstraíssemos da análise da vazão regularizada, seguramente
chegaríamos à conclusão de que há problemas que precisam ser
considerados, principalmente a montante da bacia.

Por isso, enalteço mais uma vez a iniciativa do Vice-Presidente em
realizar esse diálogo e reiterar de maneira mais acentuada o seu
compromisso, que também é do Governo Federal, principalmente por
sua condição de coordenador do grupo de trabalho.

Insisto nessas questões conceituais para dizer que não devemos
imaginar que um rio resume-se à sua calha. E vital discutirmos essa
questão conceitual, principalmente num momento em que
caminhamos para buscar a proposta de um programa de gestão
integrada para a bacia do rio São Francisco.

Temos de imaginar a bacia no seu conjunto e entender que, nesse
contexto, é fundamental tratar as questões da gestão territorial e de
uso da terra. Temos de encontrar as propostas corretas para permitir
que essa questão tenha um tratamento desapaixonado, despolitizado,
que atenda aos interesses daqueles que estão vivendo sem água
dentro da calha do rio e daqueles que vivem sem água fora da bacia
do rio. Há também uma questão conceitual, que precisa ser colocada
nos debates. Não é apenas a oferta de recursos naturais que
determina a superação da miséria. Temos miseráveis em áreas
desérticas, e também às margens de rios caudalosos. Temos
miseráveis em áreas da África que produzem ouro e diamante,
recursos mais valorizados no mercado, mas lá também está a
pobreza. Isso significa que vivemos num quadro de desigualdade
regional, social e de renda. Se esses fatores não forem combatidos
num contexto em que se pressupõe o desenvolvimento sustentável
com a combinação dos aspectos econômicos, sociais e ambientais,
não estaremos resolvendo, como deseja o Governo - e deseja de
maneira correta -, o problema da miséria de várias regiões brasileiras,
do semi-árido setentrional, inclusive.

Reitero, uma vez mais, a importância de se realizar esse esforço.
Não tenho dúvida de que, sob a coordenação do Vice-Presidente, ele
será realizado. E preciso que levemos em conta essas questões
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conceituais, que são fundamentais. Não gostaria que um
programa dessa natureza ficasse preso a debate de números. Essa
discussão não pode se restringir apenas a um debate meramente
tecnicista, razão pela qual a decisão de ouvir a sociedade e os
ribeirinhos ganha importância ainda maior. Se temos vazão
regularizada na foz do São Francisco, não temos a mesma precisão
nas nascentes e nas cabeceiras, o que pode ser verificado nos rios
das Velhas, Paraopeba, Pará, Paracatu, e em outros afluentes
mineiros, que representam 72% das águas que chegam a ele.

Sobre médias aritméticas, gostaria de fazer um comentário, valendo-
me de um momento de muita lucidez do ex-Prof. Simonsen: "temos de
ter muito cuidado com as médias, porque, se pegarmos um ser
humano, colocá-lo com a cabeça no 'freezer' e os pés no forno, será
possível encontrar uma boa média de um corpo degradado ou morto".
São questões que temos de considerar para contribuirmos, de
maneira decisiva, com a orientação do Governador Aécio Neves e do
Vice-Presidente José Alencar. Estamos seguros de que a iniciativa de
V. Exa., ao abrir este debate, é importantíssima. Agradeço-lhe, Sr.
Vice-Presidente, não apenas como Secretário, mas também como
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica, porque, nessa condição,
fui uma das primeiras pessoas a serem recebidas em seu gabinete.
Quero dar esse testemunho, pois V. Exa. já manifestou, naquele
momento, sua preocupação em realizar esse diálogo franco e aberto
com a sociedade brasileira para encontrarmos essa solução.

Ao finalizar, quero dizer, como Presidente do Comitê, como
Secretário, em nome do Governador Aécio Neves e, tenho certeza, de
todas as lideranças mineiras preocupadas com esse tema, que
estaremos seguros e tranqüilos, pois sob a coordenação de V. Exa.
saberemos encontrar maneira adequada de fazer o que é importante
para o Brasil. Minas sempre teve o mais alto sentido de pátria e, por
essa razão, não deseja ter posições hegemônicas, apesar de possuir
72% das águas do São Francisco em seu território. Com tal espírito, o
Governo de Minas quer participar desse debate, convencido
sobretudo de que sob a liderança de V. Exa. não teremos
transposição feita na marra. Muito obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Em relação ao
problema da dimensão conceitual mencionada pelo Secretário José
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Carlos de Carvalho, gostaria de noticiar que recebi, hoje,
corroborando a defesa que faz de que o rio não é apenas sua calha,
mas todos os seus afluentes, trabalho muito bem apresentado,
chamado Programa de Revitalização da bacia do rio Verde Grande.
Esse rio é um dos afluentes do São Francisco, secando e cortando-o,
de vez em quando. Hoje, li esse trabalho, que estava sobre a minha
mesa, quando cheguei de viagem. Foi elaborado pela Associação dos
Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS;, pelo Escritório da
Bacia do Verde Grande da Agência Nacional das Aguas - ANA -, pela
ia Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF -, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS -, pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais, pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - IDENE -, pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -
e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Aguas. Portanto, oito entidades
respeitáveis assinaram esse trabalho, que começa descrevendo a
bacia do Rio Verde Grande: "Está localizada na porção norte de Minas
Gerais e sudoeste do Estado da Bahia, abrangendo superfície
aproximada de 30.420km 2, com população de aproximadamente 800
mil habitantes.". O referido programa apresenta as características da
bacia do Rio Verde Grande, o qual, obviamente, leva muitas águas ao
São Francisco no período das cheias, mas que, na seca, não leva
nada. Parte do Rio Verde Grande fica na divisa dos Estados de Minas
e da Bahia, indo em direção ao oeste, para desaguar na margem
direita do São Francisco, ao norte de Matias Cardoso, na região de
Manga.

E uma beleza de trabalho. Há intervenções objetivando a
revitalização da bacia, a melhoria da oferta de água e a construção de
barragens de porte médio, com orçamentos e o valor estimado para a
execução das obras. Depois, sugerem a implantação de barragens
subterrâneas e defendem as pequenas estruturas para captação de
água de chuva. Apresentam ainda um projeto de recuperação e
preservação da bacia e um plano de estruturação da gestão de seus
recursos hídricos, contendo a criação do comitê, o cadastro de
usuários de águas superficiais e subterrâneas, a outorga pelo direito
de uso da água, informações hidrológicas, atuação da fiscalização e
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de parcerias, estudo hidrogeológico, programa de mobilização e
educação ambiental, etc. Tudo isso está no trabalho.

As preocupações do Dr. José Carlos são muito bem apresentadas
nesse trabalho e, no final, ele coloca o total dos recursos a serem
aplicados na bacia do rio Verde Grande, que, apesar de ser um
afluente pequeno do São Francisco, um dos menores em volume de
água, é bastante importante. O valor do orçamento geral é
R$202.769.492,00, para contemplar tudo o que citamos: implantação
de 200 barragens submersas, 200 sistemas de captação, etc.

Esse trabalho está comigo há algumas horas e vem ao encontro da
minha recomendação a todos os Estados por que tenho passado de
reunirem tudo o que possa ser importante para a revitalização da
bacia do São Francisco. Já falei das barragens Jequitaí 1 e II,
Congonhas, Berizal, do rio das Velhas, do Urucuia e do Paracatu, e
agora recebi esse estudo.

Há poucos dias, recebi, em Brasília, a visita do Deputado Clêuber
Carneiro, de Januária. Ele conhece bastante o rio São Francisco e
trouxe-me boas idéias sobre outro afluente, o Pandeiros, que passa
pelo Município de Januária e deságua na margem esquerda do rio.
Não possui uma grande extensão, mas seu volume é significativo.

Há muito a ser feito, porque nunca se fez nada em matéria de
revitalização de rio e recursos hídricos.

Percebo que corremos o risco de desanimar. O projeto é tão
grandioso e envolve tantos interesses que corremos o risco de pensar
que não valerá a pena. Os antigos se lembram do Jeca Tatu, do
Monteiro Lobato.

Como não estamos habituados a proceder dessa maneira,
continuaremos ouvindo e reunindo as informações. Esse projeto a
mim enviado será entregue ainda hoje à equipe que está cuidando da
orientação técnica, para incorporar o rio Verde Grande, que recebe
água do rio Verde Pequeno. Até um certo ponto, o rio Verde Pequeno
é a divisa de Minas com Bahia, depois, quando encontra com o rio
Verde Grande, deságuam no rio São Francisco, em uma extensão um
pouco menor. Assim como esse, há vários outros. Lembrei-me do
Pandeiros, foi incorporado pelo Deputado Clêuber Carneiro. O
Canindó também já foi entregue e já está reunido.

A Bahia possui um projeto de navegação de um trecho do rio Preto e
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do São Francisco, porque há ali uma área de grande produção
agrícola e desejam transportar os produtos por um meio mais
econômico, que é o fluvial. Obviamente, estão interessados no projeto
e serão contemplados. E muito bom estarmos aqui ouvindo as
pessoas. Tenho a preocupação de chegarmos à conclusão de que
todo esse trabalho não valerá a pena, em vez de lutarmos para
aproveitar essa grande oportunidade, que é a vontade governamental
de realizar essa obra monumental, que, se aprovada, não será
concluída em um ou dois anos, mas disporá de um cronograma físico
e financeiro, para se tornar viável.

Falei ao ilustre Presidente do Comitê da Bacia, Dr. José Carlos
Carvalho, a quem convidei para que viesse, até como integrante do
grupo, caso quisesse, que nada seria realizado se o Comitê fosse
contra. Reitero o que disse. Se o Presidente já estiver em condições
de proferir a resposta do Comitê da Bacia, caso seja negativa, isso
será incluído em meu relatório como primeiro tópico. Como último
tópico, constará que, depois de tudo exposto e considerando todo o
trabalho realizado, o projeto fica sem efeito, porque o Comitê da Bacia
foi contra. E assim será, porque essa é a vontade de Minas Gerais.
Gostaria de ouvir isso do próprio Presidente, para ganharmos tempo.

O Secretário José Carlos Carvalho - Em resposta à exposição do
Vice-Presidente José Alencar, afirmo que essa questão está sendo
examinada, conforme havíamos conversado. No âmbito do Comitê,
temos um grupo de trabalho, constituído na reunião de Penedo, da
qual participou o Vice-Presidente. Por força da Lei n° 9.433, a
Secretaria Executiva do Comitê está debruçando-se sobre esse
trabalho. Faremos um estudo no âmbito do Plano de Recursos
Hídricos da Bacia, considerando essas demandas. Pessoalmente -
não posso falar em nome do Comitê, pois é composto por 60
membros -, entendo que não há um "animus" de que nada possa ser
feito para ajudar nossos compatriotas do semi-árido setentrional.
Porém, como mencionei, queremos que essa questão seja tratada em
contexto amplo de um plano de gestão da bacia hidrográfica do São
Francisco para que todas as questões sejam viabilizadas. No
momento em que essa questão for decidida, seguramente será levada
ao conhecimento do Governo e de V. Exa, que tem, desde o primeiro
momento, demostrado grande abertura para o debate dos temas.
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Aproveito a oportunidade para deixar transparentemente público

que não presidirei Comitê para ser contra a transposição das águas
do rio São Francisco, mas para cumprir o que está na Lei n° 9.433,
tornando possível a obtenção de um plano de recursos hídricos na
bacia, abrangendo o uso de todos os seus recursos, inclusive os
eventualmente necessários para a transposição, bem como
priorizando as ações de revitalização e recuperação hidroambiental da
bacia. E com esse ânimo e finalidade que presidirei às reuniões do
Comitê.

Palavras do Sr. Vitor Feitosa
Sr. Coordenador, Deputado Gil Pereira, Exmo. Sr. Vice-Presidente

da República e ex-Presidente da nossa Casa da Indústria de Minas
Gerais, Exmo. Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e Presidente do Comitê da Bacia do São Francisco, Dr.
José Carlos de Carvalho; na Casa da Indústria essa questão, pela sua
importância, tem sido amplamente discutida e debatida. Trago aqui
alguns subsídios para discussão. E inegável a necessidade de se
solucionarem os problemas do Nordeste relacionados à escassez de
água. Ademais, é fato que esses problemas atingem em maior
proporção a população mais empobrecida, sendo flagrante a exclusão
social e política associada ao acesso à água. A dificuldade de acesso
à água pelas comunidades rurais difusas é uma realidade nessa
região, haja vista a dependência dos caminhões-pipa para o
abastecimento ou a necessidade de extensas caminhadas para
buscar água, bem como a implantação de programas emergenciais
paliativos, sem solução mais duradoura. Entretanto, há de se destacar
que esse não é um problema exclusivo da Região Nordeste. O Estado
de Minas Gerais tem vasta região no semi-árido, que abrange 40
municípios e cerca de 2 milhões de mineiros.

Todos eles, há décadas, necessitando de políticas públicas que
resultem em ações preventivas e sustentáveis e minimizarem os
impactos causados pela seca, incluindo programas efetivos de
convivência. Por outro lado, é fato conhecido que os Estados previstos
para receberem as águas do São Francisco têm, em seus sistemas de
abastecimento público, grande desperdício, média acima de 50%,
além do desperdício enorme dos sistemas de irrigação implantados.

Que soluções podemos pensar a respeito? Entre as várias
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alternativas existentes para solucionar o problema de escassez de
água do semi-árido, está a transposição do São Francisco; ou seja, a
transposição é apenas uma das várias alternativas de solução que
não alcança a região semi-árida do Estado de Minas Gerais.

Como solução, ressaltamos aqui as seguintes questões:
Essa solução proposta integra a definição clara de um modelo de

desenvolvimento proposto para a região, fundamentado na
convivência com o semi-árido, respeitando as realidades físicas,
culturais e sociais?"

Vimos aqui muitos números, mas poucas discussões a respeito das
questões físicas, culturais e sociais.

Esgotaram-se as avaliações que apontem alternativas técnicas
sustentáveis para o suprimento de águas das populações, tanto para
as necessidades básicas quanto para se efetivar o modelo de
desenvolvimento?

Esgotou-se a alternativa que não pode ser desprezada e refere-se
ao aproveitamento de águas subterrâneas que, embora salobras e
salinas, podem, por meio de processos de dessalinização de baixo
custo a partir de um universo de mais de 43 mil poços já instalados,
atender à demanda de água de beber, além de desenvolver sistemas
produtivos locais?

Como solução para diminuir os graves problerhas sociais do flagelo
da seca não só para o Nordeste, mas também para Minas Gerais,
temos as seguintes considerações:

Os investimentos públicos, da mesma ordem de grandeza da
transposição, poderiam ser destinados para implementação de
políticas guiadas pela lógica da transformação social e evitando-se a
reprodução de políticas associadas ao aprofundamento das
desigualdades.

Nesse sentido, o semi-árido brasileiro tem o grande potencial de
manejo hídrico ainda pouco explorado e apresenta condições mais
favoráveis, quando comparado com outras regiões do mundo. A
multiplicação de pequenas iniciativas que retenham, por exemplo, a
água de chuva e que reduzam as perdas de água por
evapotranspiração pode efetivamente contribuir para alterar o quadro
social, econômico e ambiental do semi-árido do País, inclusive, o
mineiro.
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Investimentos públicos devem ser destinados às metodologias e

técnicas relacionadas com a convivência com o semi-árido, as quais,
além da sustentabil idade socioeconômica e ambiental, têm a
vantagem adicional de ser introduzidas em qualquer local, não apenas
nas áreas próximas aos rios, córregos e canais de irrigação. Essa
estratégia de convivência pode beneficiar não somente produtores
que se encontram próximos das fontes de água, como também a
população difusa e pequenas comunidades isoladas no sertão.

Como solução de grande impacto, destinada a um projeto arrojado
de desenvolvimento, têm-se as seguintes considerações: Minas é
responsável pela produção de 72%, como foi dito aqui, das águas a
serem transpostas. Por que não pensarmos um projeto econômico tão
arrojado quanto esse para os nossos 2 milhões de mineiros?

Considerando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, um projeto de tal envergadura relacionado à gestão dos
recursos hídricos, conforme disse aqui o nosso Secretário de Meio
Ambiente e Presidente do Comitê da Bacia do São Francisco, deve
necessariamente ser discutido e aprovado no âmbito do Comitê da
Bacia Hidrográfica do São Francisco.

E, nesse sentido, a manifestação do senhor muito nos apraz em
saber que serão respeitadas as decisões do Comitê, que foi um foro
criado pelo marco regulatório, a nosso ver, dos mais importantes que
a nossa Nação já teve, a Lei n° 9.433, de 1997, que regulamentou a
questão da gestão de recursos hídricos. Além, evidentemente, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos e dos Conselhos nos sete
Estados da bacia.

Do ponto de vista da indústria, fazemos as seguintes
recomendações:

A questão não é ser contra ou a favor da transposição do São
Francisco. A questão é: por ser um projeto de grande impacto social,
econômico e ambiental, devem ser avaliadas todas as alternativas de
solução possíveis, e deve ser feita uma análise séria e profunda de
custos e benefícios.

Nessa perspectiva, deve ser realizado um estudo das experiências
de transposição já feitas no mundo. Algumas foram apresentadas no
vídeo. Temos de aprender com essas experiências, com o que
fizeram de certo e de errado; fazer um balanço social, econômico e
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ambiental do que aconteceu após alguns anos de implantação.

O tato de Minas Gerais ser responsável por 72% das vazões do rio
São Francisco não pode ser tratado como mera casualidade
geográfica. A existência de petróleo nos mares do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, por exemplo, não é tratada como mera casualidade
geográfica. O petróleo é um recurso natural tanto quanto a água, mas
a dependência do ser humano em relação à água é significativamente
maior.

Nesse contexto, todos os cenários devem ser pensados para avaliar
as possíveis restrições de uso a montante do ponto de transposição,
mesmo na perspectiva das vazões já regularizadas pelas hidrelétricas
instaladas. Esses cenários devem considerar o grande potencial de
Minas para a agricultura irrigada na bacia, entre outros projetos
potenciais de desenvolvimento na região, inclusive desenvolvimento
industrial. Nossa preocupação é quanto à outorga na eventual
transposição. Quem seria o outorgado? Que tipo de restrição ocorreria
com a indisponibilidade hídrica que haveria depois para o
desenvolvimento daquela região?

O tato de Minas Gerais ter 40 municípios com 2 milhões de pessoas
que sofrem o flagelo da seca também não pode ficar à margem da
discussão sobre a transposição do rio São Francisco. Esses mineiros,
que com projetos de transposição bem menos onerosos teriam suas
vidas totalmente mudadas, são peças fundamentais no processo de
composição dessa alternativa para a solução do desenvolvimento do
semi-árido.

Quanto à bacia do São Francisco, cabe destacar a existência de
diversos problemas ambientais, tais como sérios conflitos entre
usuários de águas e a alta susceptibilidade dos solos a processos
erosivos, além da poluição das águas relacionada ao lançamento de
esgotos In natura" e à disposição inadequada dos resíduos sólidos na
maioria dos municípios integrantes da bacia. Nesse sentido, a
revitalização da bacia deve ser priorizada, com vistas ao aumento da
oferta de água bruta e à reversão do atual quadro de degradação.

Entretanto, a revitalização da bacia do São Francisco não deve ser
encarada como uma compensação. A revitalização é a garantia da
transposição, ou seja, é parte do projeto. E como o homem do campo,
que tem de plantar para colher. Ele não pode investir no processo de
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colheita se não plantou. Da mesma forma é a revitalização das
nascentes das águas. Sem ela, não se sabe se teremos águas a
serem transpostas.

E preciso ressaltar que, por meio do sistema integrado de energia, a
chamada malha nacional de energia, as águas de Minas e do São
Francisco já são transportadas.

Apenas para se ter uma idéia dos números: do total de
R$530.000.00000 pagos no ano de 2002 pelas hidrelétricas, por meio
da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos,
aproximadamente R$360.000.000,00 advêm das águas geradas em
Minas Gerais.

Uma alternativa dessa envergadura deve ser acompanhada de um
amplo processo de discussão entre os diversos segmentos da
sociedade envolvidos com a questão, visando subsidiar o Governo na
tomada de decisões - em especial, os Comitês de Bacias e os
Conselhos de Recursos Hídricos. Nessas discussões, deverão ser
colocados em pauta os impactos ambientais, econômicos e sociais
relacionados a essa obra; o porquê dessas alternativas; para que se
destinam e quanto custam. Obrigado.

Palavras do Sr. Roberto Simões
Sr. Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, Sr. Coordenador,

Deputado Gil Pereira, Sr. Vice-Presidente da Ràpública, que conduz
esse projeto, Sr. Secretário, caro Ministro dos Transportes, demais
autoridades, senhoras e senhores; em virtude do tempo, que está
exíguo, e dos ilustres oradores que nos antecederam, não
abordaremos dados técnicos, mas alguns tópicos que representam o
pensamento e a compreensão da FAEMG.

Em primeiro lugar, não temos posições preconcebidas, não somos
contra ou a favor. Entendemos que esse projeto poderá ser uma
grande oportunidade para Minas e para o rio São Francisco.

Em segundo lugar, é preciso cautela e ponderação diante de um
projeto dessa natureza. Não há de se ter pressa. Há aspectos sociais,
ambientais e econômicos altamente complexos, conforme todas as
exposições feitas aqui. Portanto, é preciso fazer o que o Vice-
Presidente está fazendo. Precisamos discutir, à exaustão, todos os
aspectos envolvidos no projeto.

Outro ponto importante diz respeito à dimensão desse projeto,
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porque Minas Gerais é a bacia doadora de águas. Temos grandes
projetos nessa área, como o Jaíba. Amanhã, a convite do Governo
Estadual, assinaremos nova etapa desse programa. Como ficará isso
no futuro? Precisamos estudar com muita intensidade todos os
aspectos.

Fiquei satisfeito com a explicação dada pelo ilustre Secretário do
Meio Ambiente sobre a vazão das partes mais altas do rio. Estava
bastante preocupado com a afirmativa de que a vazante, durante 100
anos, foi sempre a mesma. Tive uma propriedade situada à margem
do Verde Grande. Ao chegarmos lá, o rio era um. Alguns anos depois,
quando saímos, era outro, completamente diferente. Atualmente,
tenho uma propriedade em Curvelo. Um córrego que a cortava ao
meio não existe mais. Portanto, tinha grande dificuldade para entender
como a vazão poderia ser a mesma. Felizmente, o Secretário
esclareceu-me a dúvida.

Consideramos a revitalização do São Francisco como pré-requisito.
Não será possível considerar que o projeto seja feito "a posteriori" ou
concomitantemente. Podemos imaginar o rio como um doente que
não pode doar sangue. Em primeiro lugar, precisa ser curado. Depois,
o projeto pode ter prosseguimento.

Finalmente, lembramos a grande tradição de Minas como celeiro de
cérebros nas mais diversas áreas, como hidrologia, agricultura,
engenharia e ciências sociais. As nossas universidades precisam
colaborar com o projeto. Acreditamos firmemente que tudo deve ser
feito com a participação do Comitê da Bacia, dentro do espírito de seu
plano de gestão.

Expressamos a nossa confiança, sabendo que esse projeto está
sendo conduzido pelo nosso conterrâneo ilustre e Vice-Presidente da
República, José Alencar. Muito obrigado.

Palavras do Procurador Jarbas Soares Júnior
Boa tarde. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente, José Alencar, os

Deputados e as demais autoridades presentes. Como cidadãos, o
Deputado Wanderley Ávila e o Secretário José Carlos de Carvalho
falaram por todos nós.

Agradeço ao Vice-Presidente José Alencar a oportunidade que nos
está dando de dialogar com os técnicos dos Governo Federal,
inclusive de ter acesso ao seu gabinete. Falo como Presidente da
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Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que luta
em defesa do meio ambiente. Quero dizer a V. Exa. que nós, do
Ministério Público, sabemos da importância da proposta do Presidente
da República e entendemos que essa causa é nobre, mas
percebemos os grandes impactos a serem causados na bacia. Temos
a função de defender o meio ambiente e os altos interesses da
sociedade. Vimos aqui que a proposta inicial de transposição também
é, hoje, de revitalização. Falando em nome dos colegas envolvidos
nessa questão, lutaremos para que a legislação ambiental brasileira,
dentro do diálogo que V. Exa. permite, seja totalmente cumprida,
porque sabemos que esse também é o seu empenho. Buscaremos
discutir amplamente com a população e envidaremos esforços para
que o prévio Estudo de Impacto Ambiental seja obedecido e para que
o licenciamento não seja fragmentado por Estados ou por regiões.

Afirmo ainda a V. Exa., como Coordenador das Promotorias da
Bacia do Rio São Francisco, que, dos seis Estados e do Distrito
Federal, apenas Pernambuco tem uma posição favorável, sem amplas
discussões, ao projeto de transposição do rio. Lutaremos
incondicionalmente pela prévia revitalização do rio São Francisco.

Como cidadão, ouvindo as palavras de outros expositores, não
posso compreender que a vazão do rio seja a mesma. Também nasci
às suas margens, na cidade que Guimarães Rosa disse que o rio mais
ama, São Francisco. Esse rio não ficou mais largo e não manteve o
espelho que tinha na época da minha infância, está assoreado, e a
sua caixa está cheia de areia. Também não há mais correnteza em
suas águas. O "franciscano" e o barranqueiro estão atravessando o rio
a pé. Para nossa felicidade, ninguém mais morre afogado no São
Francisco. Acreditamos que a sua vazão, após Sobradinho, seja a
mesma, mas, para cá, à montante, isso não ocorre.

Finalmente, digo a V. Exa. que nós, do Ministério Público, queremos
o diálogo com o Governo Federal. Acreditamos que as consultas de V.
Exa., apesar de informais, trarão grandes subsídios à decisão do
Presidente da República. Esperamos não ser necessário, mas, se
preciso for, durante o processo, recorreremos ao Poder Judiciário,
última instância do cidadão brasileiro. Prevejo, pela minha experiência
no Ministério Público, que, antes de qualquer obra, haverá um
processo longo e profundo.
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Sabemos que a sensibilidade do Vice-Presidente, representante

de Minas Gerais no Governo da República, mineiro e barranqueiro
que sabe ouvir, será a grande arma que o Ministério Público terá para
discutir e para convencer o Governo de que é preciso revitalizar o rio
antes de qualquer procedimento. Obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Como estamos
dialogando, seria bom ouvir os engenheiros, pois há muitas
informações dos últimos pronunciamentos que deveriam ser objeto de
análise. Peço licença ao Coordenador para chamá-los.

O Sr. Antônio Carlos Vidon (em aparte) - Cumprimento a todos.
Consideramos questão fundamental, como foi dito pelo Secretário
José Carlos Carvalho, a dimensão conceitual do problema. O São
Francisco é um rio com graves problemas ambientais, a degradação
da bacia é um fato e esse problema não é o mesmo em toda sua
extensão, sendo diferente no Alto, Médio e Baixo São Francisco. O
Alto São Francisco está totalmente contido em Minas Gerais, é onde
mais chove na bacia e onde há maior declividade no terreno natural.
De modo geral, os solos da bacia do São Francisco são frágeis, de
natureza arenosa e de fácil desagregação. O desmatamento ocorrido
na bacia carreia esse material para os leitos dos rios, principalmente
os maiores. A questão de que as nascentes estão morrendo é
verdadeira, pois, por dependerem das matas ciliares, o desmatamento
provoca sua morte.

Esse problema ocorre em Minas e também na margem oeste do São
Francisco, em território baiano. Na margem leste do São Francisco, no
território baiano, não há rios perenes e, depois de Sobradinho, tão
pouco os há. Quanto ao rio, a partir de Sobradinho, ser diferente, isso
é verdadeiro, é conceito.

Outro conceito importante é que as barragens construídas pelas
CHESF, ou seja, o sistema de geração da CHESF, a partir de
Sobradinho, mudou definitivamente o regime do rio. O rio, a partir daí,
é artificial, inteiramente controlado pelo homem, enquanto o rio à
montante não o é. A questão, aqui abordada por muitos, de que o rio
tem todas as suas nascentes ou muitas delas comprometidas é
verdadeira. Contudo, a vazão de um rio ou de uma bacia é função da
chuva que cai em sua área hidrográfica.

Suponhamos que várias nascentes continuem a morrer - é isso que
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provavelmente ocorrerá se seus afluentes e suas nascentes não
forem cuidados. Mas, se as chuvas que caem sobre a bacia do São
Francisco continuarem nos patamares conhecidos, a vazão que vai
até a barragem de Sobradinho continuará a ser a mesma, embora
várias nascentes possam ser destruídas. Isso também é um conceito
verdadeiro.

Há uma questão fundamental: o rio está degradado e precisa de
cuidados. Isso é verdade. Agora, independentemente disso, se não
houver mudanças nas chuvas que caem sobre as bacias a vazão que
chegará na barragem de Sobradinho continuará a mesma. E
importante entender isso, porque é possível - e isso está ocorrendo -
que haja mortes nas nascentes. Os grandes rios que coletam, de um
modo ou de outro, as chuvas que caem na bacia levam a mesma
quantidade de água. Os estudos e os dados hidrológicos demonstram
isso.

Outro aspecto importante é o desmatamento acentuado. Os dados
demonstram que, há algum tempo, o material sedimentar carreado
pelo São Francisco era de 1 O por metro cúbico ao ano. Hoje, está oito
vezes maior, são 80.000t por metro cúbico ao ano. Isso significa dizer
que o rio está sendo assoreado e erodido em suas margens. Ele está
se tornando mais largo e mais raso. Essa enorme quantidade de
material carreado pelo rio desempenha essa função.

Portanto, esses fatos permeiam toda a discussão. E necessário,
indubitavelmente, que a revitalização seja realizada. E importante
ressaltar que, a partir de Sobradinho, onde se concentram todos os
estudos aqui apresentados, a vazão não é alterada por nenhum
desses fatos comentados. Acredito ser essas as questões principais a
serem comentadas até o momento. Obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Gostaria que um outro
assessor tivesse a oportunidade de se pronunciar, para enriquecer as
informações, até para mim, pois aqui há contestações e debates.
Obviamente, precisamos ouvir mais uma vez as nossas razões.

O Sr. Francisco Sarmento (em aparte) - Boa-tarde a todos.
Procurarei ser o mais objetivo possível e falarei sobre alguns pontos
mais importantes, apresentados primeiramente pelo Sr. José Carlos
Carvalho, depois pelo Sr. Vítor Feitosa e, em seguida, pelos Srs.
Roberto Simões e Jarbas Soares.
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O primeiro ponto apresentado pelo Sr. José Carlos Carvalho

refere-se fundamentalmente a duas questões: uma no plano
institucional e a outra no plano conceitual. No que tange ao plano
institucional é importante frisar que, de fato, houve uma grande
conquista com o reconhecimento nacional da Lei n° 9.433, que
estabelece o parlamento das águas, que no caso é o comitê das
bacias, como o instrumento fundamental para a discussão e o debate
de qualquer questão relativa à água neste País. Entretanto, friso que
há ainda, infelizmente, no Brasil, um abismo entre o que se prevê, os
mecanismos preconizados e a operacionalização desses mecanismos
na prática.

Quanto ao plano conceitual, o Eng. Vidon falou sobre a questão
relacionada fundamentalmente com a diminuição da vazão. De fato,
não há estudo algum que mostre, por exemplo, que há tendência
subjacente nas precipitações registradas na bacia do rio São
Francisco ou em qualquer outra região do Brasil. Se houver, gostaria
de receber. E claro que a morte das nascentes, em função da não-
proteção das margens e da retirada da mata ciliar, altera o regime e
faz com que alguns cursos sumam. Aliás, o próprio nome "cílio" já
significa proteção da água e da nascente. Em termos de balanço
global, a calha principal do rio onde as águas fluem não muda, até que
um estudo demonstre isso. Mas até o momento não o conhecemos.
De repente, se houvesse, seria interessante encaminhá-lo, pois nos
interessa até do ponto científico.

Um dos pontos principais das ponderações do Sr. Vítor Feitosa
refere-se ao esgotamento das alternativas de suprimento com águas
locais para as demandas nos Estados, possivelmente receptores das
águas do São Francisco. Esses estudos foram conduzidos no âmbito
da elaboração da chamada inseção regional dos eixos Norte e Leste,
que integram esse amplo programa denominado São Francisco. De
fato, uma das exigências do próprio IBAMA, quando da elaboração
dos termos de referência dos estudos de impacto ambiental, foi
exatamente o estudo de alternativas à transposição, para que
tivéssemos a certeza de que seriam inoportunas em comparação com
esses dois eixos iniciais. Aliás, se fossem oportunas, deveriam ser
apresentadas como tal.

Em termos de suprimento para os próximos 25 anos, de fato, nos
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estudos de impacto ambiental consta essa comparação de
alternativas para o suprimento dessas demandas. Além disso,
apontam a conexão do semi-árido setentrional com o São Francisco
como sendo a alternativa adequada e oportuna para o suprimento de
tais demandas.

Essas pequenas iniciativas, chamadas microssoluções, indicadas
pelo Sr. Vítor Feitosa, da Federação das Indústrias, são muito
interessantes. É preciso que se tenha uma separação clara entre as
soluções adequadas à cobertura de cada uma das demandas.
Microssoluções são adequadas, obviamente, para pequenas
demandas, quais sejam barragens subterrâneas, pequenos cultivos
nos rios, intermitência nas regiões semi-áridas, coleta de água de
chuva. Essa coleta é fundamental para atendimento das populações
esparsas, que palmilham o semi-árido nordestino como um todo.
Sobre as cisternas, há um programa interessantíssimo mencionado
aqui, cisternas de placas, programa Um Milhão de Cisternas, que faz
com que essas águas coletadas nos telhados e em quadras
esportivas possam ser drenadas para o suprimento das demandas
humanas dessas populações difusas. Isso tudo são soluções
acopladas com dessalinizadores, que também são interessantes para
essas demandas difusas. Mas é preciso que isso esteja relacionado a
um determinado número de demandas. Na região semi-árida do
Nordeste brasileiro, as reservas subterrâneas que se acumulam no
chamado aquífero fissural são limitadas e têm problemas de
salinização, salinidade elevada. Em termos de coleta de água de
chuva, a solução é bastante interessante para esses suprimentos. E
preciso pensar se vamos fazer isso para atender a essas demandas
apenas com vistas à sobrevivência ou se é preciso que vislumbremos,
a médio e longo prazo, a transformação do quadro socioeconômico.
Isso poderá ser feito pelo aproveitamento das potencialidades que lá
existem e que também existem na bacia do São Francisco e não são
excludentes. E preciso que se tenha essa visão holística, não
reducionista, da problemática dessa inexorável interligação. Acho que
aqui há uma convergência total em relação à revitalização do São
Francisco, há convergência em relação à necessidade de
transposição. Não é preciso ser especialista para saber que as
cidades crescem, a indústria desenvolve-se, a agricultura precisa
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gerar alimentos para as pessoas. O que se discute hoje, e é
interessantíssimo, com participação da sociedade, é que analisemos,
com mais profundidade, a oportunidade de implantação dessas
microssoluções, pequenas barragens, e as macrossoluções, que são
os projetos de transposição. Todas precisam ser contempladas no
mesmo bojo, mas observando-se que demandas precisam ser
supridas.

Em relação aos pronunciamentos dos Srs. Roberto Simões e Jarbas
Soares, as preocupações convergem sempre para a questão da
revitalização, que é indiscutível. Já foi dito aqui que é preciso fazê-la,
pois há um passivo ambiental imenso na bacia do São Francisco. Não
cabe aqui analisar as causas de nenhuma ação concreta em relação à
recuperação desse passivo ambiental. Nesse aspecto, vejo que a
reunião apresenta uma convergência de pensamentos bastante
interessante, pois, independentemente do órgão de transposição,
considera-se necessária a questão da revitalização.

O Sr. José Armando Varão Monteiro (em aparte) - Minha
intervenção vai ser breve, porque os engenheiros que me
antecederam esgotaram o assunto, mas acho que vale a pena lembrar
uma coisa. Preocupou-me muito a fala do ilustre representante do
Ministério Público.

A revitalização de um rio como o São Francisco tem de ser
entendida como uma ação continuada, pois não se trata de obra para
• qual pode-se estabelecer cronograma com início e fim. Não é como
• recuperação de um prédio antigo, que sabemos quando acabará. A
revitalização do São Francisco é ação que deve ser iniciada já,
conforme todos estão de acordo, e que não deve acabar, deve ser
compromisso a ser assumido por nossas futuras gerações. Portanto,
estabelecer a condição de primeiro revitalizar o rio para depois fazer a
transposição é matar a transposição. Se a intenção for não transpor,
tudo bem, mas, se pretendemos, com toda clareza e honestidade,
estudar a possibilidade da transposição, temos de ter consciência de
que devemos iniciar a transposição já, dar-lhe continuidade,
acompanhar, fiscalizar, e não condicionar qualquer outra iniciativa à
conclusão da revitalização, pois estaríamos limitando o que não deve
ser limitado, mas continuado. Ela deve constituir compromisso a ser
assumido por todos nós. Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Francisco Sales Dias Horta

Sr. Presidente da Assembléia em exercício, Vice-Presidente José
Alencar, Secretário de Meio Ambiente, demais participantes, senhoras
e senhores, em reunião na Serraria Souza Pinto, quando o
empresariado de Minas homenageou o Dr. José Alencar, na época
recém-eleito Vice-Presidente da República, o Presidente Lula, ao
saudar o seu Vice, desafiou-o a assumir o projeto da transposição das
águas do rio São Francisco. Naquele momento, todos os presentes,
conhecedores da competência de José Alencar, sentiram que aquele
drama de quatro séculos seria enfim equacionado.

Na apresentação a que acabamos de assistir, pudemos constatar
que o nosso Vice-Presidente dedicou-se com profundidade à matéria.
E por todos sabido que o São Francisco é um rio mineiro. Já foi dito
aqui, exaustivamente, que mais de 70% de suas águas nascem em
Minas Gerais. O Velho Chico está entranhado em nossa cultura. Para
todos os mineiros e, pontualmente, para a CEMIG, é confortador
verificar que a revitalização do São Francisco está sendo tratada pelo
nosso Vice-Presidente como prioritária. Afinal, para transpor as águas
por meio de obra de engenharia grandiosa, é fundamental ter certeza
de que essas águas sejam suficientes e perenes.

E do conhecimento geral, por meio da mídia, e da CEMIG, por meio
de relatórios técnicos, que a situação do São Francisco é muito
preocupante. Há anos a CEMIG vem alertando para esse tipo de
problema, que é constatado a partir da diminuição do volume de água
da barragem de Três Marias. Se em parte essa situação pode ser
creditada a fracos períodos de chuva, não podemos esquecer que há
problemas graves desde a nascente do rio, passando pelos afluentes
que deságuam na represa de Três Marias. Isso vem sendo constatado
e é colocado como alerta, em função dos dejetos lançados de forma
indiscriminada, da falta de proteção das encostas e nascentes e da
destruição das matas ciliares.

Com base em nossos acompanhamentos, podemos afirmar que
existe real ligação entre esses problemas ambientais e a diminuição
do volume de Três Marias.

Este ano devemos ter, em outubro, a pior vazão histórica de Três
Marias, em cerca de 70 anos de acompanhamento. Hoje o nível de
armazenamento da barragem é de apenas 22,6%, muito aquém
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daquele desejado.

Esses dados evidenciam o problema e remetem-nos a uma profunda
discussão, que nosso Vice-Presidente tem levado ao extremo, com
muita prudência e paciência, pois tem ouvido todos os talentos da
sociedade interessada, em todos os Lugares.

Não sou técnico da área, mas sou um homem pragmático. Foram
elencados aqui inumeráveis problemas, à exaustão, mas o Vice-
Presidente tem uma resposta para a situação: nada até hoje foi feito.
Essa decisão política do Presidente da República deve ser
comemorada. Já pensaram em transpor as águas do Tocantins, no
Norte, mas não cogitaram em São Francisco. Jamais atenderão a
todos. Já ouvi dizer que o ótimo é inimigo do bom. Essa oportunidade
é única. Não fosse a transposição interligada com a revitalização,
iríamos continuar sem fazer nada, por muito tempo, e o rio continuaria
sofrendo.

A CEMIG tem feito a sua parte. Temos, por exemplo, um programa
de peixamento de Três Marias, em convênio com a CODEVASF, com
condições para produzir e soltar cerca de 400 mil alevinos por ano.
Estamos investindo ainda em programas de reflorestamento ciliar, em
conjunto com proprietários rurais, através do fornecimento de
orientação técnica, mudas e sementes para plantio.

Chamamos atenção para o potencial hidráulico ainda a ser
aproveitado na bacia do São Francisco. Muitas usinas podem ser
construídas em sua calha, que dispõe de grande capacidade de
acumulação, para aumentar a vazão regularizada.

O grande reservatório de Minas é o lago de Três Marias, que tem a
função de controle das cheias, geração de energia e navegação, a
partir de Pirapora. Em função da degradação do rio, a CEMIG mantém
uma vazão mínima.

Há outro dado importante: a água acumulada em Três Marias é
responsável por 30% da energia elétrica que abastece o Nordeste do
País, através das hidrelétricas implantadas em outros Estados.

Por isso, faz-se necessária uma ação firme para garantirmos a
revitalização do rio desde sua nascente. Dessa forma, o Nordeste
poderá ter sua tão desejada água.

Por tudo isso, Sr. Vice-Presidente da República, amigo José
Alencar, o destino, ao colocar em suas mãos competentes a tarefa de



1363
resolver, de uma vez por todas, o problema da seca nordestina,
deu-lhe também a missão de revitalizar o nosso Velho Chico.

Isso significa mais um débito que, entre tantos outros, Minas tem
para com V. Exa. Muito obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - A história é sempre a
mesma. Essa deve ser, pelo menos, a 16a reunião. Começamos a
preparar o relatório para entregar ao Presidente. Foi-nos dado um
prazo de 90 dias, que venceu no dia 16.

Tivemos sorte, porque o Presidente viajou no dia 15 e tomou a
iniciativa de prorrogar o prazo por 30 dias. Assim, teremos de
apresentar o relatório até o dia 16 de novembro. Concluímos o
relatório, e a sua primeira recomendação é a seguinte: a revitalização
do rio é imperativa, independentemente da transposição. Essa é uma
exposição diferente da apresentada aqui, dizendo que primeiro tem de
ser feita a revitalização para, depois, se pensar em transposição.

Considerando informações seguras, não temos receio de apresentar
um relatório dizendo que a revitalização é imprescindível. Pensemos
que haja outra alternativa, como levar água do Tocantins para o semi-
árido setentrional. Isso não significa que teremos cumprido o nosso
dever, caso abandonemos a questão ligada à revitalização do rio. A
nossa primeira palavra de recomendação é sobre a importância da
revitalização, que, independentemente da transposição, faz-se
necessária.

As vezes, não transmitimos tudo que pensamos e que desejamos
falar. Falei várias vezes aqui que - e posso não ter sido bem
compreendido - essa é a nossa grande oportunidade. O discurso do
Vice-Presidente da CEMIG, Chico Horta, que até me homenageou,
fez-me lembrar desse fato. Pedi para inserir na minuta do relatório
que, independentemente da transposição de águas do rio São
Francisco, ainda que seja de 3%, que são os eixos Norte e Leste,
obviamente a revitalização se impõe. Temos de colocar os pés no
chão e a cabeça no lugar. Essa é a grande oportunidade que nós,
mineiros, baianos, sergipanos, alagoanos e pernambucanos, temos de
realizar essas obras, porque nada acontece sem a vontade inabalável
do campo político.

Considerando ser o Plano São Francisco para desenvolvimento de
longo prazo e considerando ainda sua característica de largo aspecto,
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sustentabilidade ambiental, integração de bacias, distribuição da
água, soluções localizadas, gestão, propõem-se, como medidas
imediatas: 1 - Início do Programa de Revitalização do São Francisco,
implementando as ações ambientais emergenciais apresentadas no
item 351.

Quero dizer-lhes que há vontade do Presidente. Todo homem
público, Prefeito, Governador, Presidente da República, sabe que tem
responsabilidades com o dia-a-dia, o feijão-com-arroz da
administração, o trivial. Porém, todos os que assumem uma função
executiva desejam realizar um projeto que marque sua passagem pela
administração, seja Prefeito, seja Governador. Citei Juscelino porque
ele pensou em Brasília. Era um absurdo mudar a Capital da República
em três anos. Na época, houve tribunos fantásticos que se rebelaram
contra a idéia. Todavia, tratava-se mais de posicionamento político-
eleitoral.

Entendo que essas reuniões não são apenas importantes. Além de
fundamentais, são inevitáveis para se enfrentar projeto dessa
envergadura, que traz implicações ambientais seriissimas, como
falaram alguns. Lembro a vocês que, nos últimos 90 dias, venho
estudando essa questão. Mais do que isso: já participei de 16
reuniões parecidas ou iguais a esta. Obviamente, ainda que leigo,
estou mais bem informado do que muitos que aqui estão ouvindo essa
encrenca pela primeira vez.

Podem ficar tranqüilos. Minha missão, de certa forma, termina com o
relatório. Ele não terá assinatura minha se não retratar a preocupação
com a revitalização do rio. E não haverá relatório meu que
desobedeça à Lei n° 9.433 ou que recomende desobediência. O Dr.
José Carlos prometeu-me que, em 180 dias, entregar-me-ia o plano.
Quando estamos em campanha, não falamos somente a verdade.
Falo a verdade porque não estou em campanha, mas com um
problema, ao qual minha vida está direcionada. Se eu estivesse em
campanha, falaria assim: ele prometeu para 90 dias. Então, negociaria
com ele. Preciso do plano em 90 dias. Se for necessário, ajudaremos.
Porém, essa função é do Comitê da Bacia. Quando falo em ajudar, é
porque podemos emprestar pessoal, técnicos que queiram participar
de trabalho dessa natureza, se houver necessidade.

Farei o relatório, e, a partir daí, o Presidente determinará qual
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Ministério deve prosseguir. Muito provavelmente será o Ministério
da Integração Nacional, mas há também alguns que me trouxeram
idéias sobre gestão, as quais poderiam envolver a própria CHESF,
que poderá ter interesse. Mas isso depende da decisão do Presidente.
Minha missão é levar a ele esse relatório. O que quero é tranqüilizá-
los. Certo, Dr. José Carlos?

Fiz a pergunta porque, se já houvesse uma posição do Comitê da
Bacia no sentido de "nós somos contra", o primeiro tópico do meu
relatório seria que "o projeto não deve ser levado avante, uma vez que
o Comitê da Bacia é contra". Porém, o Comitê da Bacia é favorável à
revitalização. Não posso desrespeitar o dono, a instituição a que
pertence a bacia hidrográfica do São Francisco, o Comitê da Bacia.
Respeitemos o Comitê. Se o Comitê da Bacia levianamente disser
"não queremos discussão, não acreditamos que haja uma vazão
regular a jusante de Sobradinho, capaz de liberar 3% dessas águas
para o semi-árido setentrional", discutiremos a questão tecnicamente.

Não faço nada sem ouvir. Há poucos dias, o Presidente viajou e
pediu-me que assinasse medida provisória sobre transgênicos.
Aconteceu o seguinte: em fevereiro ou março, havia um estoque de
soja transgênica que precisava ser vendida ou então incinerada, uma
fortuna. Então, o Presidente editou medida provisória permitindo que
fosse comercializado aquele estoque, mas sobrou um estoque de
semente que se queria plantar. O Presidente iria viajar e pediu-me que
assinasse a medida provisória, mas não me entregou o texto da
medida provisória.

Estou contando isso aos senhores para que vejam como são as
coisas no Governo. Como tenho pelo Presidente o maior respeito e
admiração, tenho certeza de que ele só não a assinou porque estava
viajando. Não houve tempo para isso, porque ela não estava redigida.
Então, reuni todos que poderiam dar-me informações técnicas e
científicas para que eu tomasse as providências. Procurei a
EMBRAPA, que possui engenheiros da mais alta qualificação. Liguei
para o Presidente, no Nordeste, que designou quatro engenheiros
para falar comigo, em meu gabinete, e eles me tranqüilizaram quanto
àquele ato. Isso não significa uma legislação definitiva para
transgênicos. Ela será mandada para o Congresso Nacional, a fim de
ser votada. Fiquei bem impressionado com a forma apresentada pelos
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engenheiros da EMBRAPA. Fizemos reunião com os que eram
contra, os ambientalistas, dentre eles o eminente Deputado do Rio de
Janeiro, Fernando Gabeira. Também estavam presentes a Ministra
Marina e um grande grupo de ambientalistas. Havia um Deputado do
Rio Grande do Sul, inteligentíssimo.

Convidei um Deputado claro e gordo do Rio Grande do Sul, o
Deputado Federal Gabeira e o Deputado que os levou - o Pelegrino,
parece. O Pelegrino tinha uma viagem, mas os dois foram e
participaram da reunião com os Ministros. Nesse interregno, vieram os
produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Queriam
uma audiência. Nós os recebemos e os ouvimos. Assinei a medida
provisória, embora considerando que aquilo não era o ideal; mas era
melhor assinar, para dar tempo de se fazer uma legislação cabal e
definitiva a respeito dos transgênicos. Nessas reuniões, houve
informações de todo o tipo, informações sobre o que aconteceu nos
Estados Unidos, na França, enfim, em toda parte. Cada um trouxe
informações com documentos.

Temos de ter a cabeça aberta para ouvir. Estou gostando muito
desta reunião. Ainda haverá debate. Não estou com pressa, podemos
emendar. Só posso ficar até às 7h30min, porque às 8 horas tenho um
compromisso no meu gabinete, em Brasília - digo 7h30min da manhã!
Como o avião é rápido, não há nenhum problema; podemos conversar
à vontade.

Preciso tranqüilizá-los. Não há risco de que haja uma assinatura em
cima de um relatório que desrespeite a Lei n° 9.433 e a orientação do
Comitê da Bacia. Se o Presidente decidir entregar isso ao Ministério
ou coisa que o valha, também não tem como licitar nenhum dos
projetos, nem o saldo que falta para Berizal e Congonhas, a não ser
depois de algum tempo, pois nada se faz em cima da perna. O eixo
Norte e eixo Leste precisam de licença ambiental. Para consegui-Ia,
tem de haver audiências públicas, e isso consome tempo. Temos de
compreender isso.

Creio que o Dr. José Carlos compreenderá a razão pela qual peço
que comece a fazer esse plano da bacia, que nos deverá ser entregue
em 90 dias. Nesse interregno, também estamos trabalhando outros
itens. A menos que a decisão do Comitê da Bacia seja contra, não
faremos nada disso. Conheço o José Carlos Carvalho, homem de
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bem, e sei que ele não fará uma coisa dessas. Devo dizer isso
para mostrar a forma como trabalho. Esse é meu estilo, nasci assim e
não mudarei. Fiz 72 anos no dia 17, o que não é brincadeira. Mas não
pensem que estou velho! Jogo futebol e marco gois, mas não
comemoro os gois que faço. Subir no alambrado, por exemplo, não
faço mais; mas ainda dou uma volta olímpica.

Palavras do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho
Boa noite. Sr. Vice-Presidente José Alencar, Deputado Gil Pereira,

Sr. Secretário José Carlos Carvalho, depois de tudo que foi dito resta
pouco a acrescentar. Gostaria apenas de dizer que nossa
preocupação é com a revitalização e que o Governo de Minas Gerais,
por intermédio da COPASA, está fazendo obras e implementando
ações para trabalhar essa revitalização. Temos em ação um programa
extenso e ousado de saneamento, que inclui a estação de tratamento
do Arrudas, que está pronta, tratando com eficiência 93% da água e
devolvendo-a ao rio das Velhas. E uma grande contribuição para o
São Francisco.

Encerraremos, em meados de 2004, a estação de tratamento do
ribeirão do Onça, completando, assim, a capacidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e Contagem de tratarem 100% do
esgoto coletado.

Como responsáveis por mais de 160 sistemas de abastecimento de
água na bacia do São Francisco, estávamos muito preocupados. No
entanto, estamos mais tranqüilos e satisfeitos com as explicações e
promessas do nosso Vice-Presidente José Alencar. Talvez a maior
contribuição da COPASA Seja a educação ambiental. Temos
catalogadas mais de 700 mil crianças que visitaram as nossas
estações de tratamento de água e esgoto. Agradeço à Assembléia a
oportunidade de falar sobre a revitalização do São Francisco.

Palavras do Sr. Apoio Heringer
Esta é a segunda vez que participo de um debate com o Vice-

Presidente José Alencar. Estou falando como brasileiro, não como
mineiro, bairrista. Estou pensando no Brasil e quero contribuir para o
sucesso do Governo Lula-José Alencar, que apoiei no processo
eleitoral.

Aplaudo o Vice-Presidente que declarou que não tomará qualquer
atitude, como a de recomendar a transposição em seu relatório, sem



1368
pleno apoio do Comitê da Bacia do São Francisco, além do
respeito à Lei n° 9.433, de 1997. Solicito-lhe que recomende ao Lula
ouvir a diretoria do Comitê, além do movimento ambientalista, que se
opõem à transposição, não por sectarismo, mas por convicções
profundas, embasadas cientificamente, de que o processo de
revitalização deve começar imediatamente.

Vice-Presidente José Alencar, tenho grande apreço pelo seu
trabalho, mas percebo que defende bastante a transposição. Respeito
o seu ponto de vista, mas estou convencido - por participar de vários
movimentos - de que há compreensões diferentes do que seja
revitalização: não é somente ser a favor da transposição ou da
revitalização. Mesmo quando pessoas de sua equipe referem-se à
revitalização estão falando sobre coisas diferentes das que pensamos.

Algumas colaboradoras de V. Exa. deram-me notícias sobre a
construção de uma represa na bacia do rio das Velhas, como
contribuição à revitalização. Para nós, isso significa a degradação da
bacia. Não compreendemos a revitalização com obras de
desassoreamento. O Comitê da Bacia do São Frahcisco encara a
revitalização como um valor em si mesmo e totalmente independente
de eventuais medidas compensatórias. O conceito de revitalização
deve ser entendido, acima de tudo, como revitalização do
ecossistema, de tal forma que a recuperação ambiental não se
confunda com outra revitalização igualmente necessária, ou seja, a
revitalização socioeconômica da bacia.

Recentemente, dei declaração, publicada em cartilha da Assembléia
Legislativa, que diz o seguinte: (- Lê:)

"A primeira e maior obra para salvar o rio São Francisco, no
Nordeste, é a construção de nova mentalidade de uso e ocupação do
solo, que maximize o aproveitamento do ciclo hidrológico e a boa
gestão social, ambiental e econômica do território e das águas,
levando apoio técnico ambientalmente correto aos produtores rurais e
aos gestores urbanos. E a obra de reconstrução de bacia hidrográfica
natural, única compatível com o desenvolvimento sustentável em
longo prazo e com a nova mentalidade que aflora em nosso tempo.
Terno que aventuras infundadas, tentando cortar caminho, repitam os
erros da história do Brasil, gerando mais desperdício e desesperança".

Essa situação nos preocupa muito. Recentemente, realizamos
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expedição de descida do rio das Velhas, em que diversos
canoeiros aqui presentes percorreram 761Km a remo, durante 30
dias. Fomos saudados por aproximadamente 100 mil pessoas, que
choram a ameaça de morte desse rio. Se não somos competentes ou
capazes de fazer uma gestão do rio das Velhas, como será feita essa
revitalização de uma hora para outra? Então, é muito importante para
o Nordeste e para Minas que sejamos competentes na gestão
ambiental das águas. Não se trata de uma questão ambientalista de
ver a água como recurso hídrico, mas de enxergá-la como um bem
natural e essencial à vida. Agua é para nadar e pescar. Se não
tomarmos cuidado, o São Francisco, na parte acima de Sobradinho,
virará um rio totalmente artificial. Sem a devida correção ambiental, as
represas serão assoreadas. Hoje, os produtores não têm água nas
roças, porque o rio não possui mais nascente. As pequenas nascentes
estão secando, haja vista que a água não percorre o solo. Na zona
rural e nas áreas urbanas, a impermeabilização do solo é violenta.

Estamos, pois, diante de uma situação muito grave, que é a falta de
compreensão do ser humano quanto ao ciclo hidrológico. Acredito que
o projeto de transposição aprofundará o desvirtuamento de uma
avaliação da questão ambiental dos nossos rios.

Os grandes sonhos dos brasileiros nos conduziram à construção da
Transamazônica e da Ferrovia do Aço. O sonho do Presidente é o
mesmo de todos nós, O PT, na época da eleição do Lula, não
defendia a transposição. Cobramos coerência com a questão
ambiental. Quem representa a cara do PT nas discussões ambientais
é a Marina Silva, era o Fernando Gabeira.

E muito grave sentirmos que o Brasil, que não dispõe de dinheiro
para aplicar em setores fundamentais como a educação, gastará
bilhões de dólares em inúmeras obras de engenharia. Somente para
levar água a menos de 100 m 3 por segundo a 165 m de altura na
calha norte, será necessário quase toda a eletricidade de Sobradinho.
Em momentos de dificuldade de energia elétrica, será preciso
construir mais hidrelétricas. E um processo sem fim. Isso será muito
bom para as empresas de engenharia, mas não para o meio
ambiente, para o povo do Nordeste e para a biodiversidade. (-
Palmas.) O desperdício é muito grande. O Nordeste tem mais de 30
bilhões de metros cúbicos de água armazenada em açudes, assim
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como tem água subterrânea de relativa qualidade e que pode
resolver vários problemas, e ainda possui rios mal aproveitados.
Esses 30 bilhões de reserva de água dariam para irrigar 600.000ha de
terras, sendo que apenas 120 mil são utilizados. O Nordeste tem,
pois, águas suficientes. Existe má distribuição da terra, porque o
sistema fundiário é cruel.

Não vejo, portanto, nenhum argumento a favor da transposição. Se
existe nordestino morrendo de fome, também há mineiros na mesma
situação, à beira do São Francisco e do rio das Velhas. Preciso
entender melhor, e procurarei estudar o assunto.

Não há nenhum argumento que justifique se jogarem fora
U$20.000.000,00. Acredito que a transposição é obra de cidadania, a
grande obra é acabar com a corrupção, fazer um trabalho com a
comunidade. O povo é inteligente, tem muitas idéias, e ninguém o
escuta. A EMATER, que dá assistência técnica ao agricultor, está
sendo desmantelada! Há inúmeros exemplos de que a universidade
poderia melhorar o trabalho, o projeto Manuelzão, que coordeno, é da
universidade, não basta chorar, a universidade pode produzir muito
mais. Não se trata de sectarismo, é uma questão de desespero cívico
ao ver o Brasil entrar em um buraco, e não desejo isso para o
Governo Lula. O Sr. José Carlos Carvalho foi Ministro, é Secretário, e
sintetiza todo o nosso sentimento e posição política, independente de
partidarismo, até o cumprimento por não ser filiado a nenhum partido.
Ele simboliza o pensamento do Comitê da Bacia do São Francisco, é
pessoa íntegra e creio que, se os senhores trabalharem juntos, Minas
não sairá perdendo. Mas o Nordeste não ganhará nada com a
transposição, pelo contrário, Minas perderá se não começar a
revitalização já. 75% das águas estão aqui, temos 40% do território do
São Francisco, metade da população, nós é que devemos fazer essa
revitalização, acreditando no ser humano, não se trata de obra de
engenharia. Obra de engenharia é complementar, e a questão
ambiental não é obra de hidrólogo, é obra transdisciplinar,
transinstitucional.

Agradeço a atenção e aproveito para fazer uma homenagem
especial ao Prof. Alberto Daker, agrônomo de Viçosa. Ele fez os
melhores estudos que conheço sobre a questão da revitalização e
transposição, e aconselho que o senhor converse com ele
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urgentemente, pois seus estudos são fundamentais.

O Vice-Presidente José Alencar (em parte) - Já havia ouvido o Prof.
Heringer, é extraordinário. Concordo com tudo o que disse. Porém,
pensávamos que uma barragem no rio das Velhas fosse do interesse
de Minas e, como ele condenou a construção dessa barragem,
gostaria de ouvir a opinião do Sr. Antônio Carlos Vidon.

O Sr. Antônio Carlos Vidon (em aparte) - As obras no rio das Velhas,
no Paracatu e no Urucuia não está incluída no plano de revitalização
da bacia. O vídeo mostra claramente um conjunto de obras não
incluídas na revitalização. Revitalização é uma coisa, barragem é
outra.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - O que o Viton está
explicando é que as obras de barragem estão em orçamentos
separados. Uma coisa é revitalização orçada; outra, é cada uma
dessas barragens. Pelo que ele falou, entendi que tecnicamente seria
um desastre.

O Sr. Antônio Carlos Vidon (em aparte) - Bom, a finalidade dessas
barragens seria aumentar a regularização na bacia do São Francisco,
a jusante dela até Sobradinho. Teriam finalidades múltiplas, como
abastecimento, irrigação e contenção de sedimentos. Nesse aspecto
de contenção de sedimentos, é inegável que ela serve a um propósito
ambiental. Não digo que é uma obra de revitalização; há grande
diferença nisso, mas também serve para reduzir a carga de
sedimentos que desceria pelos rios e para gerar energia elétrica.E
importante ouvirmos a opinião de Minas, se quer ou não as barragens.

O eixo Norte consome energia em torno de 214MW, em
compensação possui capacidade de gerar 175MW. O déficit de
energia do eixo Norte é de 39MW - como foi mostrado aqui. A
capacidade de Sobradinho de gerar energia é de 1.050MW, ou seja,
há grande diferença entre a capacidade de geração de Sobradinho e a
necessidade de energia do eixo Norte, que é de 39MW.

Disseram aqui também que seria necessário a barragem de
Sobradinho trabalhar dia e noite sem parar para abastecer esse
projeto; isso não é verdade. O eixo Norte consome somente uma
média de 39MW de energia, e Sobradinho gera 1.050MW.

O Sr. Francisco Sarmento (em aparte) - Quero apenas
complementar as palavras do Sr. Vidon. 0 consumo de energia no
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pico é de 14MW; agora é preciso que se diga que esse projeto é
idealizado para atender demandas com 25 anos de projeção futura.
Evidentemente, começa com uma vazão de 7m3/s nos dois eixos,
depois de 25 anos de implantado; conseqüentemente, a energia
necessária é proporcional a essa evolução das vazões, ou seja, ela
evolui em termos médios anuais de 15MW, no início do projeto, até
139MW, 25 anos depois. É preciso que se apresente essa variação,
que não é linear ao longo dos 25 anos. Evidentemente, isso está
muito longe da geração de Sobradinho, que é superior a 2.000MW.

Outra questão é com relação aos 30.000.000.000m 3 acumuláveis no
semi-árido nordestino - isso é verdade. Os quatro Estados talvez
tenham até mais. O problema do semi-árido, a exemplo dos outros
Estados que têm semi-árido, não só o setentrional, é a segurança
hídrica e não o volume acumulado. As vezes é preferível termos
variabilidade menor na precipitação, quer dizer, níveis de precipitação
mais baixos, a ter níveis mais altos, extremamente variáveis, porque
não saberemos o que virá no ano seguinte.

Essa indagação que nos faz operar os reservatórios, não apenas os
semi-áridos setentrionais, mas o semi-árido como um todo; ou seja,
temos que, em razão da incerteza e da ausência de qualquer modelo
de previsibilidade de resultados, ser cautelosos, represar o máximo
possível. Isso vale para o setor elétrico.

Recentemente, houve o caso do apagão, que reflete exatamente
isso. Há grande dificuldade para entrar ou sair do racionamento,
devido à incerteza quanto aos montantes que afluirão a determinada
bacia hidrográfica no ano seguinte. Então, o problema não é de
acumulação, mas de incerteza, que somente pode ser resolvido com a
conexão de determinada área, bacia ou reservatório com a fonte
hídrica perene.

Permitam-me discordar da questão dos US$20.000.000.000,00
jogados fora. Na última grande seca que acometeu o semi-árido
nordestino entre 1997 e 2000, segundo dados levantados junto aos
órgãos governamentais que atuam no combate às conseqüências de
tais secas, consumiram-se mais de US$4.000.000.000,00 com ações
emergenciais para conter ou mitigar as conseqüências da falta de
estrutura nessas regiões atingidas pela seca. O projeto como um todo
custa US$6.500.000.000,00. No caso do eixo Norte seriam
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US$1 .200.000.000,00 e no do Leste, US$400.000.000,00. Então,
é preciso também que coloquemos esses montantes na conta. Em
termos de uma seca de três anos, ou seja, entre 1997 e 1999, que
tem uma recorrência média de 10 a 15 anos, é preciso que
computemos esses custos relacionados com as ações emergenciais,
tomadas, por necessidade, pelo Governo Federal.

Palavras do Sr. Mauro da Costa Vai
O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas sempre

colabora com a Assembléia Legislativa. Participamos não só do início
da organização desse processo como também de outros, em que
havia inicialmente um tempo de 15 minutos para cada palestrante e,
depois, reduzido para 10 minutos. Nesta reunião, devido ao tempo,
reduzimos o tempo para 5 minutos. Continuarei colaborando e tentarei
pronunciar-me em 3 minutos.

Sou membro do colegiado do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas. Não sou coordenador como saiu numa publicação. Na
realidade somos um colegiado formado pelos Srs. Rodopiano
Marques Evangelista, de Poços de Caldas, membro do Comitê da
Bacia Hidrográfica de Mogi das Cruzes, Pardo; Pedro Paulo Oliveira
Martins, do Comitê de Caratinga e morador dessa cidade; Amilton
Lage, do Comitê de Santo Antônio, morador de Itabira; Regina Greco,
do Comitê do Rio Pará, moradora de Divinópolis; e por mim,
Secretário do Comitê de Paraopeba e morador de Conselheiro
Lafaiete.

Sr. Vice-Presidente, em Minas Gerais temos 18 comitês de bacias,
cinco dos quais encontram-se na bacia hidrográfica do rio São
Francisco, ou seja, na parte mineira. Participamos do rio das Velhas,
Paraopeba, Pará, Paracatu e recentemente Jequitai e Pacuí,
aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Depois de tantas argumentações inteligentes, como a do Sr. Apoio,
pouco me resta para dizer. Não há dúvida de que é uma conquista
imensa o sistema de gestão de recursos hídricos para a sociedade
brasileira. Porém, tememos pelo comprometimento dos princípios e
dos fundamentos da gestão dos recursos hídricos em função do
encaminhamento desse projeto da transposição, desses recursos. V.
Exa. não faz idéia de como é estupenda e maravilhosa a mobilização
e a organização social em função da gestão dos recursos hídricos em
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Minas Gerais. Mesmo que não tenhamos a clarividência e a
capacidade de mobilização do Sr. Apoio e dos companheiros da Cida
e outros do Projeto Manueizão, a sociedade, incluindo crianças,
adolescentes, profissionais e donas-de-casa veio e deseja participar.

Acredito muito na gestão de recursos hídricos e empenho-me há
cinco anos em algumas ações, principalmente por acreditar na
mudança da gestão da coisa pública neste País por meio da gestão
dos recursos hídricos. Uma das razões de acreditar nisso é a
implementação que faremos de instrumento econômico da gestão de
recursos hídricos, chamado de cobrança pelo uso da água. Esse
instrumento nada mais é do que a internalização dos custos do
desarranjo ambiental, da poluição, em função do uso da água como
fator de produção nos sistemas produtivos. Só arrecadaremos
dinheiro por meio da cobrança pelo uso depois de definirmos onde
esse dinheiro será aplicado, em comitês de bacias e com a
participação da sociedade civil, principalmente. Diz-se que o dinheiro
arrecadado por meio do IPVA ou da CPMF tem destino determinado,
mas muitas vezes é utilizado para outros fins. Por isso, acredito na
mudança da coisa pública por meio da gestão de recursos hídricos.

Entretanto, o processo de encaminhamento desse projeto pode ser
ou não indutor da desarticulação institucional, um dos maiores
problemas da gestão de recursos hídricos. Por outro lado, pode
promover avanço na consolidação do sistema. Digo que pode ser
indutor da desarticulação institucional porque pode não passar pelos
comitês de bacias estaduais, de forma a promover a maximização da
articulação institucional.

Temos um sistema de gerenciamento de recursos hídricos no qual
estão previstos instrumentos de gestão. No entanto, não temos sequer
cadastramento de usuários de águas superficiais em nosso território,
nem um sistema de informação à nossa disposição. Sabemos
minimamente qual é a demanda social e a oferta natural de água.

Em relação às palavras do Dr. José Carlos, segundo as quais não
devemos olhar somente as águas em suas calhas, mas as bacias
hidrográficas, faço o mesmo raciocínio e sugiro, para darmos eficácia
à aplicação dos recursos da revitalização - caso seja aprovado esse
projeto -, que seja priorizada a aplicação de pelo menos parte desses
recursos pelos comitês das bacias estaduais, por representarem

rÀ



1375
territórios que levam as águas do rio São Francisco à sua foz.

Sugiro ainda que haja participação da sociedade civil, não apenas
na tomada de decisão, na priorização dessas intervenções, mas
sobretudo na execução de algumas atividades em que esses recursos
sejam aplicados. Em cada um dos municípios das bacias
hidrográficas, há milhares de pessoas capacitadas e interessadas em
colaborar, que deverão ser mobilizadas para executar trabalhos em
suas cidades. Essas pessoas têm referência, valor, amor por aquela
terra. Portanto, para que esses recursos sejam aplicados com
eficácia, 20% a 30% deles deverão ser destinados a projetos que
contem com a participação da sociedade civil. Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Theodomiro de Araújo
Exmo. Sr. José Alencar, Vice-Presidente da República, havia

preparado um documento intitulado "Palavras a V. Exa., Sr. José
Alencar, Vice-Presidente da República". Infelizmente, pelo adiantado
da hora, apenas citarei alguns trechos desse trabalho, que lhe
entregarei depois, em mãos.

Temo que estejamos perdendo tempo, considerando-se as últimas
declarações do Presidente da República. A democracia é o governo
do povo pelo povo, e o poder emana do povo, sendo exercido em
nome dele. Entretanto, parece que há uma distorção entre servir e
mandar. A sociedade destaca milhares de pessoas do interior para
servirem à Nação, mas, ao chegarem ao poder, essas mesmas
pessoas esquecem o serviço e mandam a talante de seu raciocínio.

No meu trabalho, dizia: "Como queria usar de franqueza com V.
Exa.", e V. Exa. remeteu-me a reler os filósofos gregos e até a tomar
algumas aulas de escolástica com um dos últimos remanescentes
dessa escola medieval, para saber até onde não feria a ética ou
rompia a liturgia do cargo que V. Exa. exerce, usando de minha
franqueza.

As últimas declarações de S. Exa., o Presidente da República,
foram: "Vou acabar essa transposição na marra, nem que seja com
lata d'água na cabeça.". Isso está na "Veja" desta semana.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Se V. Exa. me
permitir, gostaria de fazer-lhe um aparte. Prof. Theodomiro, o senhor
sabe do respeito que lhe temos, mas, às vezes, a mídia não coloca a
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situação como realmente é, ou seja, coloca em um contexto
diferente. O Presidente tem feito declarações muito seguras a respeito
desse assunto e de outros, e tenho o dever de defendê-lo.

Há mais de 200 anos, Thomas Jefferson disse que, ao lermos uma
notícia a respeito de uma declaração, precisamos confirmá-la antes
com a pessoa a quem é atribuída. Fora do contexto, a informação é
outra.

Realmente, houve um momento em que se levava o eixo Norte -
Leste sem conversa, mas hoje é diferente: estamos ouvindo, com a
maior atenção e espírito democrático, todos do País que estão
envolvidos nas questões da bacia do São Francisco.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Na penúltima eleição, fui
convidado pelos organizadores da Caravana da Cidadania para expor
ao então candidato Luís Inácio Lula da Silva - em quem votei -, em
Sobradinho, a questão da bacia do São Francisco. Ao chegar à
cidade, fui encaminhado ao Sr. Francisco Graziano, encarregado de
coordenar os assuntos das palestras, e dele ouvi que não deveria falar
em transposição das águas do São Francisco, uma vez que o
candidato já havia se manifestado peremptoriamente contrário ao
projeto, como já publicado por toda a imprensa nacional.

Terminei de fazer a exposição e não tratei da transposição. O
Senador Jutaf Magalhães estava entre mim e o candidato. Este se
afastou e me perguntou por que não havia falado em um assunto tão
importante como a transposição.

Disse: porque me disseram que eu deveria evitar, para não pegar
fogo no auditório já que V. Exa. manifestou-se contrário à
transposição. Pergunto: o que ocorre com Brasília? Uma crise crônica
de amnésia? O antecessor, professor, Doutor, Fernando Henrique
Cardoso, pródigo escritor de obras de sociologia e economia, segundo
noticiado, não só esqueceu como também recomendou: esqueçam
tudo o que escrevi. Agora, no presente, o que mudou? O clima do
Nordeste ou o nosso Presidente? Parece que realmente paira sobre o
céu do Distrito Federal uma aura exotérica, capaz de gerar um ser
mutante do "Homo sapiens". Seria o "Homo sapiens brasiliensis" que
se esquece dos compromissos, assume a figura de mando e
administra a Nação a seu próprio talante. O risco é grande, pois como
diz a expressão latina: "quidqui delirant reges plectuntur Achivi",
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quando os reis deliram, quem sofre as conseqüências é o povo.

Sr. Vice-Presidente, nos vários contatos com V. Exa. em Salvador,
na Câmara Federal e em Penedo, sua simpatia e simplicidade
contagiantes trouxeram ao meu coração um sincero bem-querer; e ao
meu espírito, um inequívoco convencimento de que foi entregue a V.
Exa. a complicada missão de nos convencer por meio de dados ainda
inseguros, tratando somente de dados positivos e evitando aqueles
negativos também existentes, mas seguramente indispensáveis para
o discernimento de validade da proposta.

Quando V. Exa. diz que está em um périplo, discutindo o projeto, e
não acata nem inclui nas apresentações seguintes as ponderações
levantadas nas sessões anteriores, na verdade está apenas
noticiando o que o Governo já decidiu fazer, justifique-se ou não.
Recomenda-se cuidado com a assessoria técnica. V. Exa. citou Carlos
Lacerda, que tinha uma língua terrível, a quem, quando lhe foi
perguntado sobre a importância de um técnico em um projeto desses,
disse: "um técnico é um ser inteligente, racional e manso, mas,
quando posto a serviço do Governo, torna-se um animal irracional,
extremamente perigoso".

Apesar de sua grande afabilidade e simpatia, permita-me dizer ser
V. Exa. "manitoribus asper', rebelde aos conselhos. Manifestamos
nossa preocupação, quando solicitamos de V. Exa. várias correções
na apresentação do projeto, realizada por sua consultoria, que volto a
enumerar: 1- Citar, ao redor do mundo, as transposições que deram
certo e não apresentar aquelas que seguramente não funcionaram é
querer menosprezar a capacidade de técnicos tão competentes
quanto os comandados por essa figura também tão simpática, que é o
Brigadeiro Monteiro.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Vai ter de responder a
isso. Esconderam aquelas que deram errado?

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Não apresentaram. Só
apresentaram as que deram certo.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Quero ver as que
deram errado.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Afinal, "fama volat", a fama voa e
nela segue montada a FUNCAT, que representa um organismo
respeitado. Não basta dizer que o Nordeste não tem água para beber,
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é preciso provar. A média de vazões do rio São Francisco é de
2.800m3 por segundo. Sr. Vice-Presidente, também ouço os hidrólogos
dizerem que nunca se consegue regularizar o rio em l00% da sua
vazão média. O rio São Francisco tem 2.800m 3 por segundo de vazão
média, mas está regularizado para 2.063m 3 por segundo em
Sob radin ho.

Trouxe os dados deste ano sobre a questão de Sobradinho. Em
nenhum momento atingiu 2.000m 3 por segundo. Em janeiro, foram
vertidos 1.879; em fevereiro, 1.803; em março, 1.821; em abril, 1.966;
em maio, 1.905; em junho, 1.538M3 por segundo. Aqueles 3% que o
senhor está contando em cima de 2.800, não é. E em cima disso aqui.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Os 3% a que me refiro
é em cima de 2.060.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Mas não é. Na realidade é isso
aqui.

O Vice-Presidente José Alencar (em aparte) - Segundo ponto. Tem
de tomar nota para responder a ele. Entregue lá.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Outro dado comparativo do
contexto do que se gastou na seca. O Sarmento, pessoa que admiro
por sua competência, trazia um dado comparativo do dispêndio geral
da seca. Fazer transposição como se pretende é querer fazer bazófia
com a gente, porque a transposição não vai cobrir todo o semi-árido,
e, portanto, o Governo continuará gastando o dinheiro aonde a água
não chegar. Não convém expor V. Exa., dando um dado comparativo
que não vai se realizar. Isso não é possível.

Sr. Presidente, 2.000km de canal a céu aberto. Se fosse possível
irrigar totalmente 10km de cada lado, teríamos 20.000km de irrigação
em cada margem desses 2.000km. Seriam 40.000km para uma área
de 6.020.000km2 do semi-árido. Quer dizer, a transposição será
pontual em algumas necessidades, mas não resolverá a miséria do
Nordeste.

Precisamos ter cuidado na apresentação, porque a coisa deve ser
muito mais escorreita, mais exata, para que a sociedade possa
discernir melhor e discutir com V. Exa. esses dados. Estamos
mostrando, por exemplo, que no histórico do São Francisco, a média é
de 2.800. Mas uma vazão, como a de 1979 - 19.000m 3 por segundo -,
compensa uma vazão menor, mas na média dá aquilo que o Dr. José
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Carlos disse. Os pés na geladeira e a cabeça no fogão. Teremos
uma média diferente.

Com base no histórico, em 60% do tempo o São Francisco não
atinge 2.000m3 por segundo. Só em 40% do tempo atinge a média de
2.800m3 por segundo. E preciso ter cuidado ao se trabalhar com
média. V. Exa. vem repetindo isso. A simpatia de V. Exa., a forma com
que conquista os opositores é extraordinária. Temos dificuldade em
encontrar isso nas autoridades brasileiras, que, normalmente, fazem
risquinhos de giz.

E preciso ter cuidado. Dizia o Senador Vitorino Freire, que era
homem sem muita cultura, mas muito inteligente: "quando virem um
jabuti em cima de um pau, alguém botou ele lá, porque jabuti não
sobe em pau". V. Exa. está na Vice-Presidência por competência. V.
Exa. não é um jabuti.

Tenho consciência de que, ao tratar dessa forma o tema, estou no
exercício de minha cidadania, garantida pelos direitos e deveres
constitucionais.

Esse tem sido meu comportamento no trabalho voluntário de defesa
do São Francisco, desde 2/7/61, quando fui nomeado para a
Comissão do Vale do São Francisco pelo Presidente Jânio Quadros.
Faço parte dessa burocracia destacada para servir à Nação há 42
anos.

Tenho consciência que poderei, com minhas posições, oferecer meu
pescoço à guilhotina, mas tomo as palavras de Dom Hélder Câmara
para definir o marco de minha vida: "E graça divina, começar bem.
Graça maior é persistir na caminhada. Mas a graça das graças é não
desistir nunca". Assim, há 42 anos peguei na rabiça do arado e jamais
olhei para trás. "Vincit omnia ventas". A verdade vence tudo.
Obrigado.

Palavras do Sr. Deputado Augusto Bezerra
O Deputado Augusto Bezerra - Saúdo os membros da Mesa, na

pessoa do Vice-Presidente da República. Sou membro da CIPE-São
Francisco. Como todos sabem, Sergipe e Alagoas ficam na foz do rio
São Francisco.

Saímos daqui preocupados, porque hoje tivemos a certeza de que o
projeto de revitalização virá acompanhado da transposição. Isso ficou
muito claro. Temos alguns dados inexplicáveis. Quem conhece o
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Baixo São Francisco e a Hidrelétrica de Xingó, sabe que a CHESF
é o carrasco do rio. Ela nunca liberou mais de 1.000m3 por segundo,
quando devia liberar 2.060m 3. Com tais dados, depois de Xingó, o rio
está morto. E por isso que o oceano invade.

Se ficar comprovado que é necessário realizar algumas obras de
revitalização, como tratamento de esgotos é recuperação de matas
ciliares, e ao mesmo tempo fazer a transposição, isso não seria justo
com o povo baiano, mineiro, pernambucano e sergipano. Fui
processado porque não pude falar. Esse eixo Norte não pode ser feito,
mesmo que conste no relatório de transposição e revitalização. O eixo
Leste pega a Paraíba. Pernambuco precisa de um pouco de água,
mas, no eixo Norte, a água é para irrigação, não para beber.

E por que não fazer primeiro irrigações em Minas Gerais e Sergipe,
onde o rio passa adjunto? O eixo Norte dá 1,2 bilhões; o eixo Leste,
que se usará para consumo humano, apenas 400 milhões. A obra de
Sergipe é 340, de Alagoas, 360. Somando tudo, até que se poderia
pensar no eixo Norte, mas depois. Seria injusto com Minas, Sergipe,
Bahia, Pernambuco e Paraíba fazer o eixo Norte antes de se fazer
uma revitalização, e pode-se começar a transposição pelo eixo Leste.
O nordestino tem uma consciência, mesmo sabendo dos prejuízos,
pois não estou convencido de que a transposição não trará prejuízo;
mas o nordestino não deixa de dar um copo d'água a ninguém. Se no
eixo Leste a água ainda é para consumo humano, que seja feito. Mas
que primeiro seja feito o canal de Xingó, em Sergipe, em Alagoas. Por
que não irrigar regiões onde o rio passa adjunto, melhorando o nível
de vida? Por que não cuidar das grandes obras de Minas Gerais,
antes do eixo Norte? Volto a dizer aos técnicos que podem checar:
depois da hidrelétrica de Xingó, pode-se atravessar o rio São
Francisco a pé. A CHESF não solta a vazão de 2.060, mas de 1.000,
800. Mas, já que o projeto São Francisco só pode ser feito integrado a
ações de revitalização, como tratamento de esgoto e recuperação de
matas ciliares e ação de transposição, que, pelo menos, seja colocado
em ordem e se comece pelo eixo Leste; e faremos as obras de
Alagoas, Sergipe, Pernambuco, que o eixo Leste levará água da
Paraíba, de Minas Gerais e da Bahia. Obrigado.

ATA DA 58a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/10/2003
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Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Interrupção dos trabalhos extraordinários -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Reabertura dos trabalhos extraordinários
- 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 Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - 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 -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique
- Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -

Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - 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 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- 0 Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
1 a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua i 8 Fase.

Interrupção dos Trabalhos Extraordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos

extraordinários para a realização do Ciclo de Debates Revitalização e
Transposição do Rio São Francisco.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da
República; Deputado Federal Anderson Adauto, Ministro dos
Transportes; José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Deputado
Antônio Passos, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe e Presidente da CIPE-São Francisco; Deputado Wanderley
Avila, relator da CIPE-São Francisco e autor do requerimento que deu
origem a esta reunião; Deputado Gil Pereira, Presidente da Comissão
de Política Agropecuária, membro da CIPE-São Francisco e
coordenador dos trabalhos; Vitor Feitosa, Presidente do Conselho de
Empresários para Meio Ambiente da FIEMG; Roberto Simões, Diretor
Secretário da FAEMG; Francisco Sales Dias Horta, Vice-Presidente
da CEMIG; Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico da
Copasa—MG; Mauro da Costa Vai, membro do Colegiado
Coordenador do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas;
Apoio Heringer, Coordenador do Projeto Manuelzão; Jarbas Soares
Júnior, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente;
e Francisco Guedes, Presidente da CODEVASF.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de

debates Revitalização e Transposição do Rio São Francisco, que
tratará do Projeto São Francisco, de iniciativa do Governo Federal.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Coordenador (Deputado Gil Pereira) - Neste instante, daremos

início à fase de debates. A coordenação informa ao Plenário que os
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participantes poderão formular perguntas aos expositores - e já
temos mais de 30 questões -, que deverão ser encaminhadas por
escrito ou oralmente, mediante prévia inscrição. Serão concedidos 2
minutos às pessoas que quiserem fazer seus questionamentos ao
Vice-Presidente ou aos componentes da Mesa.

Debates
O Vice-Presidente José Alencar - Trouxemos nosso time. Porém,

não sabíamos que encontraríamos aqui uma seleção. Perguntei-lhe,
na Bahia, se o senhor era radicalmente contra o projeto; se votaria
contra, se fosse o caso de votar; se diria não ao projeto como está
sendo apresentado. Muitos ainda estão presos ao antigo. O senhor
respondeu-me que não era contra. Toquei no assunto porque tenho
respeito pelo senhor. Por favor, responda outra vez.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Sou filho, sou catingueiro da
cidade de Afrânio, em Pernambuco. Minha cidade era abastecida por
via ferroviária quando existia a estrada de ferro Paulistana Petrolina.
As elites, ou seja, meus parentes, os Albuquerques Cavalcantes, se
abasteciam com a água trazida de 130km de ditância do São
Francisco, de Petrolina, por via da ferrovia. Como foi desativada,
meus parentes estão comprando a R$20,00 o metro cúbico de água
em caminhão-pipa, vinda do São Francisco.

A pobreza disputa as águas enlodaçadas dos barreiros, onde se
espojam porcos e animais dejetam. E uma indignação com essa
situação que vi no São Francisco, com referência à energia. Deixamos
passar sobre nossas cabeças os fios de alta tensão para abastecer
Recife, Fortaleza, enfim, as grandes cidades do Nordeste. Por quase
dez anos, acendemos fifó no São Francisco, para que a energia
retornasse. Não posso admitir essa situação dentro da Bacia do São
Francisco. Desse jeito, me permita que água de qualidade seja levada
para compensar uma evaporação e seja apanhada pelos carros-pipas
para manter os oligarcas do Nordeste, nas eleições subseqüentes.
Essa é minha indignação.

Sou favorável à transposição das águas desde que, por sugestão
minha, V. Exa., em vez de criar um grupo de trabalho para definir um
projeto, constitua uma auditoria técnica - composta pelo Sarmento,
Brigadeiro Monteiro e Drs. Garrido e José Carlos -, com o objetivo de
investigar como se operou a água no Nordeste até hoje, como estão
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sendo operadas as águas ali acumuladas, porque muitas estão
servindo somente para refletir a luz das estrelas.

O Vice-Presidente José Alencar - Algumas questões precisam ser
respondidas tecnicamente. Temos três técnicos especialistas no
assunto.

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Posso escolher?
O Vice-Presidente José Aiencar - Sim.
• Sr. José Theodomiro de Araújo - Escolho o Sarmento.
• Vice-Presidente José Alencar - O engenheiro Sarmento tem

doutorado na área de recursos hídricos, realizado na Alemanha, onde
ficou durante seis anos.

• Sr. José Theodomiro de Araújo - Além de ser muito competente.
• Sr. Francisco Sarmento - Obrigado, Prof. Theodomiro.

Responderemos por partes. Em primeiro lugar, deseja saber por que
não são mostrados exemplos de transposições fracassadas. Conheço
apenas um caso, que ocorreu na antiga União Soviética, a partir do
mar de Aral, que levava água para os campos de irrigação de
algodão, usado para a fabricação das fardas do exército russo. Hoje, o
mar de Ara[ está situado no Afeganistão, sendo conhecido como uma
das maiores catástrofes ambientais. E preciso esclarecer que o
quadro ambiental hoje existente não foi conseqüência inesperada e
inadvertida da transposição. Secaram o mar de Aral de propósito, pois
o que pretendiam fazer com a água não era sustentável sob o ponto
de vista hidrológico. Fizeram um balanço. O que seria melhor: produzir
as fardas para o exército russo, produzir algodão para cobrir tais
demandas, ou preservar o mar de Aral? Escolheram a primeira opção.
Por isso, degradaram completamente o mar.

Existem vários outros exemplos positivos, além dos que foram
apresentados. Por exemplo, há mais de 100 anos foi feita a primeira
transposição do rio Cobrado, nos Estados Unidos. Atualmente, são 18
transposições, que viabilizam muitos conglomerados urbanos e
cidades da região.

Precisamos esclarecer a questão relacionada com a vazão
regularizada de Sobradinho. Esse conceito precisa ficar muito claro.
Se o perdemos de vista, nada irá para a frente em termos de
planejamento. Ninguém pode empreender qualquer ação
governamental ou tomada de decisão no setor de recursos hidrícos
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baseando-se em dados pontuais. Tudo tem base estatística.
Qualquer planejamento que for feito na área precisa no mínimo de 30
anos de dados, englobando as maiores cheias e as maiores secas.
Isso é fundamental. Não podemos cometer esse pecado. Os dados
apresentados pelo Prof. Theodomiro são o resultado de uma operação
estratégica feita pela CHESF, ou seja, o turbinamento das águas
represadas em função do nível existente. Se tomarmos a média de
longo termo, chegaremos ao ano de 2.060. E ponto pacífico,
consensual. Durante a elaboração do Plano de Recursos Hídricos do
São Francisco, será preciso trabalhar com médias. Não existe outra
forma, a não ser a média de longo termo. Quanto mais longa a série
histórica, mais seguros são os resultados.

Outro detalhe importante é que a grande seca está sempre por vir. O
setor elétrico trabalha com a década de 50, entre 1953 e 1958. Como
não conhecemos o futuro, podemos utilizar um modelo de geração de
séries sintéticas para sintetizá-la sob o ponto de vista estatístico, mas
sempre cairemos na incerteza.

Há sempre o risco de planejamento em determinado reservatório,
em caso de seca extrema que ocorreu no passado, e vir outra pior
ainda. Precisamos conviver com isso.

O Sr. Francisco Sarmento - Sr. Theodomiro, é feita uma média em
cima disso. Se essa vazão tivesse caído drasticamente, e essa fosse
uma tendência constatada cientificamente, a CHESF já teria tomado
alguma providência. Como a média é 2.800, o senhor está
concordando comigo.

Gostaria de esclarecer ainda a questão dos mais de quatro milhões.
Em momento algum eu disse que isso substituiria, com a
transposição, o problema da seca. Apenas disse que os custos do
Governo Federal, entre 1997 e 1999, época da última grande seca,
eram superiores ao valor necessário para a implantação daqueles dois
eixos que fazem parte de um todo, que custa 100,5 bilhões. O Vice-
Presidente deixou claro que a questão da revitalização é prioridade.
Esse ponto é indiscutível.

O Sr. Coordenador - Agradecemos as palavras do Sr. Francisco
Sarmento. Com a palavra, o Deputado Augusto Bezerra, de Sergipe,
que falará em nome dos Deputados da CIPE-São Francisco.

0 Deputado Augusto Bezerra - Saúdo os membros da Mesa, na
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pessoa do Vice-Presidente da República. Sou membro da CIPE-
São Francisco. Como todos sabem, Sergipe e Alagoas ficam na foz do
nó São Francisco.

Saímos daqui preocupados, porque hoje tivemos a certeza de que o
projeto de revitalização virá acompanhado da transposição. Isso ficou
muito claro. Temos alguns dados inexplicáveis. Quem conhece o
Baixo São Francisco e a Hidrelétrica de Xingó sabe que a CHESF é o
carrasco do rio. Ela nunca liberou mais de 1 .000m 3 por segundo. E era
para liberar 2.060m3. Com tais dados, depois de Xingó, o rio está
morto. E por isso que o oceano invade.

Se ficar comprovado que é necessário realizar algumas ações de
revitalização, como tratamento de esgotos e recuperação de matas
ciliares, e ao mesmo tempo fazer a transposição, isso não seria justo
com o povo baiano, mineiro, pernambucano e sergipano. Fui
processado porque não pude falar. Esse eixo Norte não pode ser feito,
mesmo que conste no relatório de transposição e revitalização. O eixo
Leste pega a Paraíba. Pernambuco precisa de um pouco de água,
mas, no eixo Norte, a água é para irrigação.

Não é água para beber, é para irrigação. E por que não fazer
primeiro irrigações em Minas Gerais e Sergipe, onde o rio passa
adjunto? O eixo Norte dá 1,2 bilhões. O eixo Leste, que se usará para
consumo humano, é só 400 milhões. A obra de Sergipe é 340, de
Alagoas, 360. Somando tudo, até que se poderia pensar no eixo
Norte, mas depois. Seria injusto com Minas, Sergipe, Bahia,
Pernambuco e Paraíba fazer o eixo Norte antes de se fazer uma
revitalização, e pode-se começar a transposição pelo eixo Leste. O
nordestino tem uma consciência, mesmo sabendo dos prejuízos, pois
não estou convencido de que a transposição não trará prejuízo, mas o
nordestino não deixa de dar um copo d'água a ninguém. Se no eixo
Leste a água ainda é para consumo humano, que seja feito. Mas que
primeiro seja feito o canal de Xingó, em Sergipe, em Alagoas. Por que
não irrigar regiões onde o rio passa adjunto, melhorando o nível de
vida? Por que não cuidar das grandes obras de Minas Gerais, antes
do eixo Norte? Volto a dizer aos técnicos que podem checar: depois
da hidrelétrica de Xingó, pode-se atravessar o rio São Francisco a pé.
A CHESF não solta a vazão de 2.060, é 1.000, 800. Mas, já que o
projeto São Francisco só pode ser feito integrado a ações de
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revitalização, como tratamento de esgoto, matas ciliares e ação
de transposição, que, pelo menos, seja colocado em ordem e se
comece pelo eixo Leste, e faremos as obras de Alagoas, Sergipe,
Pernambuco, que o eixo Leste levará água da Paraíba, de Minas
Gerais e da Bahia. Obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Há uma informação de V. Exa., a
respeito da vazão, que não condiz com a informação dada pelo meu
pessoal, que fala em 2.060. Aprendi que as hidrelétricas não
consomem água, usam água, mas a água prossegue. Para onde foi
essa água?

O Deputado Federal Ulisses Andrade - Sou filho da margem do São
Francisco, barranqueiro da margem do baixo São Francisco. Convivo
com todos os problemas que o Deputado Augusto Bezerra citou. A
CHESF, realmente, tem sido um carrasco para aquelas comunidades.
Tenho dados fornecidos pela CHESF, e Sobradinho não chega aos
números que estão lhe fornecendo. A CHESF libera essa quantidade
de Sobradinho.

E, nesse meio, há os projetos irrigados e uma série de consumos;
Xingó não chega a liberar essa quantidade. Temos várias adutoras e
projetos irrigados. A captação da adutora que abastece Aracaju fica
em Propriá. Em determinados momentos, chegou-se a comprometer a
captação dessa água, que abastece Aracaju, por causa do baixo nível
do rio. Portanto, há necessidade - como disse o Prof. Theodomiro - de
que V. Exa., cheio de boa-fé, pressione e traga a CHESF, com dados
corretos, para as reuniões, porque realmente há vários dados
divergentes. Desculpe-me e obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Gostei muito da sua participação.
Estou recebendo informações equivocadas; portanto, preciso de
respostas técnicas.

O Sr. Francisco Sarmento - Mais uma vez, é preciso esclarecer que
o Deputado está correto. E preciso lembrar sempre que o conceito de
vazão média é de longo prazo. Não podemos tirar uma média de cinco
ou seis valores. O dado que foi passado para Sobradinho e para a foz
do rio diz respeito a 50 ou 60 anos de dados disponíveis, ou seja, há
grandes secas e cheias. E uma média que representa a vazão no rio
São Francisco.

Há duas questões. Nos últimos anos, tivemos níveis baixos de
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armazenamento em todos os reservatórios da bacia. O Vice-
Presidente da CEMIG disse que Três Marias está com nível bastante
deplecionado ultimamente. São situações pontuais, sendo que, em
termos de planejamento e de contas hidrológicas, utilizamos a média
de longo termo.

Superpondo-se a esta situação atual, existe, desde 1997, quando
essa grande seca começou, uma política operacional da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco, que é a política comercial. Ela é uma
companhia de geração de energia. O que ela faz? Acumula o máximo
de água durante os períodos de baixo consumo, para gerar na hora
em que o pico começa. O que acontece com o leito do rio a jusante da
última hidrelétrica, que é Xingó? Ficará ao sabor dessa operação de
caráter comercial, pois é uma empresa gerando energia. Então, ela
acumula água na maior parte do tempo para gerar no momento de
pico alto, cobrindo as demandas e, evidentemente, faturando.

Agora, em razão disso, o que ocorre? O nível da água a jusante, no
período de armazenamento, cai. O equilíbrio dinâmico que havia entre
o rio e o mar foi quebrado; por isso, há a inclusão de água marinha, e
as margens desabam. A variação é súbita, porque a água passará
rapidamente, e o nível subirá numa velocidade razoável, não
compatível com aquela que ocorreria normalmente.

Então, todas essas superposições de efeitos dausam problemas na
parte a jusante da última hidrelétrica, de Xingó. E preciso, dentro de
uma política de gerenciamento de recursos hídricos, que possui o
comitê de bacia como uma entidade maior, apresentar outros
componentes, inclusive a irrigação na região das várzeas a jusante de
Xingó. Muitas vezes, as bombas não conseguem mais captar e irrigar
as áreas, porque o nível da água caiu abruptamente.

Não se trata de criticar a CHESF: é preciso que se faça uma política
equilibrada, de usos múltiplos, considerando os conflitos estabelecidos
do uso da água, para que tenhamos a otimização e a maximização
dos benefícios. Mas, repito, a média é de longo termo: não se pode
pegar dados de cinco ou seis anos
representativo. As pessoas que militam
respeito dessa afirmativa.

O Sr. José Theodomiro de Araújo -
representante do Presidente da CHESF

e fazer uma média; não é
nessa área têm segurança a

O Dr. João Paulo Maranhão,
que não foi citado, encontra-
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se presente no auditório e poderá esclarecer essas questões.

O Vice-Presidente José Alencar - Houve uma sugestão para que
ouçamos o representante da CHESF. Qual é o seu nome?

O Sr. José Theodomiro de Araújo - Dr. João Paulo Maranhão, mas
vejo que já se retirou do auditório.

O Sr. Coordenador - Pode ser que retorne ao Plenário. Com a
palavra, o Brigadeiro Monteiro.

O Sr. José Armando Varão Monteiro - Quero lembrar que não
podemos confundir a vazão regularizada e liberada por Sobradinho
com a queixa feita pelo nobre Deputado sobre a liberação de Xingó. E
um problema sério, que merece ser considerado, mas que não tem
nada a ver com a transposição.

• Vice-Presidente José Alencar - Por quê?
• Sr. José Armando Varão Monteiro - Essa é uma liberação da

última hidrelétrica, já quase na foz, e tiraremos água para a
transposição, se ela ocorrer, na saída de Sobradinho. Essa é uma
figura muito usada, mas não se aplica a esse caso.

Quero esclarecer que uma coisa é a vazão liberada por Sobradinho,
que são 2.060m3 por segundo, e outra coisa é a queixa apresentada
pelo Deputado, que é válida e séria, mas não tem nada a ver com a
transposição.

O Secretário José Carlos Carvalho - Quero aproveitar esta
oportunidade para aduzir alguns comentários a respeito de questões
que foram apresentadas no curso do debate, fazendo remissão à
parte do meu pronunciamento e às minhas intervenções. Volto a
insistir que, como já mencionou o Vice-Presidente, se estivermos
tratando de um programa de gestão integrada da bacia do rio São
Francisco, todas as nossas questões serão convergentes, e isso será,
obviamente, debatido no plano de recursos hídricos da bacia. Neste
ponto, quero fazer uma menção ao apelo do Exmo. Sr. Vice-
Presidente.

Semana passada, aprovamos e assinamos uma deliberação do
Comitê, constituindo o ritual para elaboração do plano de recursos
hídricos da bacia.

O Vice-Presidente pede que o prazo seja antecipado para 90 dias,
mas foram solicitados por instituições do Governo Federal - ANA,
Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos
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Hídricos, e CODEVASF - 180 dias para produzir os insumos
necessários para que o Comitê trabalhe em cima daquilo que foi
elaborado. O Comitê está pronto para examinar a matéria e o fará
quando tivermos os insumos prontos para deliberar.

Continuo achando que nosso foco é o da gestão da bacia. Não me
agrada colocar a discussão nos termos de uma polêmica transposição
"versus" revitalização. Essa nunca foi a minha opção.

O Vice-Presidente José Alencar - Mas V. Exa. deve ter
compreendido que trouxe parte do relatório que estamos preenchendo
para dizer que nós também não estamos colocando uma coisa
"versus" a outra. Estamos dizendo que o número um das nossas
observações e recomendações é a revitalização.

O Secretário José Carlos Carvalho - Por isso estou mencionando
que estamos em convergência em relação a esses pontos.

No âmbito da Lei n° 9.433, o papel do Comitê, ao aprovar o plano de
recursos hídricos da bacia, é definir os critérios e as diretrizes para
alocação de água na bacia. Os órgãos técnicos, o Governo, os órgãos
gestores apresentarão seus trabalhos para decidir, levando em conta
o uso múltiplo da água. Aí temos de incluir o setor hidrelétrico, tanto a
CEMIG quanto a CHESF, nesse contexto de uso múltiplo de águas da
bacia, para encaminhar soluções para problemas como esses que
estão sendo colocados aqui.

De fato, temos uma questão posta de maneira quase irreversível,
porque o rio São Francisco, de Sobradinho para baixo, não é um rio, é
um canal, tal o nível de regularização de sua vazão. E um rio artificial.
E mais um canal do que um rio.

O Comitê, com base nos estudos da ANA, da Secretaria de
Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente e da CODEVASF,
que são os órgãos federais com os quais terá de trabalhar, definirá os
critérios de alocação de água para fins de outorga. Definidos esses
critérios pelo Comitê, quem dá outorga são os órgãos gestores. Não é
papel do Comitê dar outorga. Quem dará outorga, no caso da calha
federal, é a ANA.

Levando em conta os usos múltiplos da água, se o Governo Federal
tiver a inclusão de um determinado volume de água no contexto da
alocação e entender de utilizá-lo em outras áreas fora da bacia, será
uma questão de outorga a ser definida pelo órgão gestor. No caso da
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calha federal, quem define é a ANA.

Precisamos esclarecer isso. Gosto de ser franco; é assim que gosto
de desenvolver minhas atividades como servidor do Estado, e não
queremos criar na opinião pública uma falsa expectativa de que o
Comitê vai julgar a transposição. Não é essa a nossa competência. O
Comitê não trata de transposição, mas das prioridades de alocação,
de uso da água. Depois, com base nesse critério, a ANA vai outorgar
um determinado volume para abastecimento público, e o outorgado
pode resolver pegar água e levar para São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife ou Salvador. Esse é um problema do órgão gestor e dos
desdobramentos que se tem a respeito disso.

Da mesma maneira como estamos pedindo que a competência do
Comitê seja observada nos termos da Lei n° 9.433, eu, como seu
Presidente, não admitiria extrapolar nossas competências previstas na
lei.

Essas são questões necessárias para clarear a situação.
Publicamos a deliberação para o plano de recursos hídricos. Nela, não
há julgamentos sobre a transposição do rio São Francisco, porque
esse não é nosso papel. Trabalhamos, nesse contexto, com as
informações que virão da ANA, da CODEVASF e da Secretaria de
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. A deliberação,
aprovada no Comitê por 54 dos 60 membros 'presentes, determina
que o grupo de trabalho se articule com a equipe interministerial,
coordenada pela Vice-Presidência da República, pois não faria sentido
desconsiderarmos a questão institucional. E preciso buscar
convergência para a solução das questões. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Obrigado. Convido três pessoas para usar o
microfone: Prefeito Municipal de São Romão e Presidente da
Associação dos Municípios do Médio São Francisco, Dênis Simões;
Sr. Aloísio Fantini, da EMATER; e o Prefeito de Manga, Haroldo
Bandeira. O tempo para pergunta e resposta é de 2 minutos.

O Prefeito Dênis Simões - Caríssimo Vice-Presidente José Alencar,
os Prefeitos da bacia do São Francisco estão avexados para iniciar
uma parceria em prol da revitalização do São Francisco. Entendemos
que, por sua magnitude, o projeto envolve cifras faraônicas, bilhões de
dólares. Em nossa humildade de barranqueiro, gostaríamos de sugerir
que a revitalização começasse por pequenas ações, envolvendo
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poucos recursos, mas com alcance ecológico e social abrangente.
As nossas veredas no sertão do Urucuia, do Paracatu, do Carinhanha
são um exemplo. A Prefeitura tem suporte técnico de órgãos
estaduais como EMATER, IEF e CODEVASF, o que permite a
elaboração de projetos. O Deputado Gil Pereira é portador de um
deles, elaborado em nosso município, para a recuperação de uma das
veredas, que são afluentes do São Francisco. O projeto requer pouco
investimento, e representaria o início do processo pelo vaso que
regaria a veia; a veia, por sua vez, regaria o São Francisco, nossa
artéria maior. Deixo a sugestão para que seja feito um projeto piloto
de revitalização das veredas, pois a sociedade merece uma resposta
imediata. A população está cansada de escutar tantos debates;
estamos na ponta e percebemos que o povo está desiludido.
Obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Exmo. Sr. Prefeito de São Romão,
acho que você abordou dois aspectos muito importantes. O primeiro
ponto que anotei em sua fala foi a afirmação de que já estamos
cansados de ouvir, precisamos começar a trabalhar. Digo que outros
que o precederam disseram que temos de ouvir mais, reunir-nos mais,
conversar mais, informar-nos melhor para tomar as decisões.

O outro ponto refere-se a cifras faraônicas. Isso não é uma
orçamentação segura, mas uma estimativa. Só podemos orçar com
segurança um trabalho acabado, com detalhes de execução. Do
contrário, não seria um orçamento, mas uma estimativa orçamentária,
US$6.500.000.000,00. Vamos ver o que é isso. Num projeto desses, a
grosso modo, em cinco anos, teríamos US$1.300.000.000,00 por ano.
No câmbio de hoje, menos de R$3,00, seriam R$4.000.000.000,00 por
ano. Esse valor por ano, para uma obra que contempla revitalização
do rio, com todas as obras de barragens, não é faraônico. Uma fala
me deixou preocupado, porque o Prof. Heringer achou que não valia a
pena. Depois vou conversar com ele, mas o próprio plano de bacia
poderá recomendar ou não as obras previstas.

Pode ser que não sejam recomendáveis. Respeitarei o ponto de
vista técnico. Entretanto, só mandei arrolar no nosso relatório porque
pensei que fosse importante. Tenho todo o direito de pensar, porque
não sou um especialista no assunto - por isso, tenho assessores para
me ajudar nessa parte. O relatório técnico não é meu, pois relatório
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técnico é técnico, mas o aspecto político-filosófico da obra é uma
decisão nossa, de cinco Ministros, coordenados por mim, por vontade
do Presidente. A decisão final é do Presidente. De qualquer maneira,
o nosso relatório terá que ser muito bem pensado, pois assinaremos
embaixo e seremos responsáveis por ele. Não será escondido nem
engavetado. Todos irão recebê-lo, para que conheçam os seus
termos.

Com relação a ser uma obra faraônica, digo que ela não é. Trata-se
de uma obra importante, de R$4.000.000.000,00 por ano. Isso
significa, para que V. Exa. tenha uma idéia, zero vírgula vinte e
poucos por cento do nosso PIB, que é hoje de
R$11.500.000.000.000,00. Como a nossa carga tributária representa
mais de um terço do PIB, significaria menos de 1% da carga tributária
nacional. Outra comparação que poderia fazer é que os
R$4.000.000.000,00 significariam, por exemplo, neste ano, no máximo
2,5% do que pagaremos de juros - e 2,5% de uma taxa de 20%, que é
a SELIC, representam 0,5%. Então, se a taxa, ao invés de 20%, fosse
de 19,5% ao ano, já teríamos os recursos para uma obra dessa
natureza. Portanto, não se trata de uma obra faraônica, mas de uma
obra importante e grande.

Desabituamo-nos, desacostumamo-nos de falar de obras. Durante
muitos anos, nossos governantes não estiveram dispostos a sentar
em torno de uma mesa para discutir uma obra, seja de transportes,
seja de saneamento, seja de recursos hídricos - como essa de que
estamos falando -, seja no campo da saúde, etc. Então, não estamos
habituados a isso.

Somos rigorosos no que diz respeito ao cumprimento de uma taxa
elevada de juros para rolar a nossa dívida, uma taxa despropositada,
arrasadora para a nossa economia. Então, desacostumamo-nos,
achamos que qualquer coisa pode ser postergada, menos essas taxas
despropositadas. Se elas fossem taxas de mercado internacional, não
as daria como exemplo; estou citando-as porque elas estão muito
acima do mercado internacional - em determinados casos, 10 vezes
acima da taxa real; em outros, 15 vezes mais -, isso considerando
taxa real para taxa real. Trata-se de uma questão de aritmética
simples, que qualquer pessoa pode compreender.

Portanto, é por isso que acho que precisamos acordar para
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realizarmos algo para nosso País. Penso que esse deve ser um
projeto que possa ser compreendido e aprovado pelo Comitê da
Bacia, pelas autoridades como V. Exa., que é um Prefeito da região
ribeirinha do São Francisco - não é bem ribeirinha, mas da região do
São Francisco.

• Sr. Dênio Marcos Simões - E ribeirinha mesmo.
• Vice-Presidente José Alencar - Então, é importante que todos

vocês estejam absolutamente informados sobre o que se deseja. E
também não podem estar cansados, senão não se informam; é o
mesmo que ler um livro cansado e não absorver as informações.

Também não devemos taxar a obra de faraônica nem sermos
taxados de sonhadores, porque ela é fruto de quem tem o pé no chão.
Tenho idade suficiente e uma vida capaz de provar que não sou
sonhador nem muito menos irresponsável.

O Prefeito Dênio Marcos Simões - Se o senhor me permitir, quero
apenas dizer que temos assistido à sua luta incansável à frente da
questão dos juros no Brasil. O senhor tem todo o nosso apoio e o da
sociedade brasileira, tenho certeza.

Estamos desacostumados com investimentos públicos neste País.
Como o senhor mesmo disse, depois do pagamento dos juros, o que
sobra é muito pouco para virar investimento público.

Quando disse faraônica, não quis fazer nenhuma alusão
depreciativa ao projeto. Tive, sim, a intenção de dizer que essa é uma
cifra elevada para nós, se comparada com aquelas com que lidamos
no dia-a-dia da nossa comunidade. Mas fiquei feliz por escutar essa
aula que o senhor deu sobre compreensão do momento pelo qual
passa o nosso País.

Minha sugestão é que comecemos um projeto de revitalização pelas
veredas, porque os recursos que podem ser empregados em projetos
de veredas são muito pequenos, se comparados ao volume que será
empregado ao longo dos próximos anos no projeto de revitalização
como um todo.

Quanto ao volume de recursos que se encontram no orçamento da
União para este ano, sugiro ainda que uma parte possa ser aplicada
prioritariamente na recuperação de veredas, seja por meio de
consórcio de municípios, seja por meio de comitês de bacia, seja por
meio de parcerias com algumas organizações não governamentais.
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No nosso próprio município, percebemos que as pessoas do

setor rural estão conscientes, porque procuram a Prefeitura
empobrecida, paupérrima para buscar recursos para fazer um cerco
na cabeceira dessas veredas e propiciar um mínimo de proteção. Não
podemos esperar mais tempo, daí a nossa pressa. As nossas veredas
estão morrendo. Na nossa região, as veredas são apenas bancos de
areia, leitos de assoreamento que não têm mais água por falta de
pequenas ações com as quais as Prefeituras não podem arcar. Muito
obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Além disso, as veredas também
podem ter um bengo.

O Prefeito Haroldo Bandeira - Serei muito rápido. Quero
cumprimentar o Vice-Presidente e o Presidente desta Casa e dizer
que não estou usando este microfone como Prefeito de Manga, mas
como barranqueiro nascido, criado e morador da região do São
Francisco. Aliás, costumo dizer que moro em cima desse rio, porque
vivo a SOm da sua barranca.

Vejo, com pesar, as ações de degradação que continuam a ocorrer.
Vim aqui, hoje, fazer um clamor de barranqueiro e dizer que o rio está
morrendo por nossa culpa e por culpa de toda a sociedade. Por
exemplo, houve uma invasão numa área de reserva ambiental de
2.700ha, da Fazenda Beirada, e os invasores acabaram com a mata
ciliar, com a mata de topo e com a vereda. Lá, cada um fez um porto
para o gado beber água.

O Vice-Presidente citou o rio Verde. Antigamente, o maior pesqueiro
do São Francisco chamava-se boca do rio Verde. Eu mesmo, nos idos
de 80, 81, pesquei ali um surubim de ( .... ) quilos. Isso não é história de
pescador, é verdade. Hoje, vejo com pesar essa degradação que
transformou a boca do rio Verde em boca de areia. Milhões e milhões
de toneladas de areia bloquearam a saída do rio, e as embarcações
não podem entrar nele mesmo na época da enchente. Lá, os crimes
ambientais, a devastação, os desmatamentos e o desrespeito às leis
continuam.

A lei do Presidente Coilor, que proíbe o corte de aroeira, uma
madeira nobre, só gerou o comércio clandestino da aroeira, que ficou
supervalorizada. A derrubada desenfreada da aroeira está acabando
com ela. E isso acontece com o pau-preto, com a braúna e com o
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angico. A conseqüência disso é que a profundidade do rio está
cada vez menor. Não temos mais condições de pescar. Como disse o
nosso companheiro Apoio, precisamos recuperar o rio para que o
barranqueiro possa pescar e usar a sua água.

Sugerimos aos Governos que passem a policiar, em vez de apenas
multar. As multas pesadas para quem desmata ilegalmente, para
quem provoca queimadas ou desvio de leito de rio, não recuperam o
prejuízo, não recuperam o meio ambiente. Precisamos de um
policiamento urgente. O Governo Estadual, por meio de repasses do
Governo Federal, deve reestruturar o IEF, a EMATER e os órgãos que
policiam o rio. Só assim acabaremos com essa devastação que tem
aumentado o assoreamento e as agressões.

Sr. Vice-Presidente, no dia em que fui ao seu gabinete, levei um
projeto a respeito do rio Caiindó. O rio Calindó nasce em Miravânia.
Segundo informações, lá existiam 52 nascentes, e hoje mais da
metade secou. O nosso Caiindó, da metade para baixo, transformou-
se num rio intermitente. Lá há remanescentes de um quilombo. São
aproximadamente 100 famílias que hoje não têm água para beber;
bebem água de carro-pipa. Solicito providências urgentes. Que
priorizem, dentro do projeto de revitalização, a recuperação da bacia
do Calindó, que é um projeto estudado e elaborado pela CODEVASF
e por órgãos competentes. Espero que o Dr. José Carlos Carvalho
nos ajude nessa tarefa. Agradeço a generosidade e a paciência do
Vice-Presidente. Muito obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Haroldo, sua participação foi muito
proveitosa. Você reafirmou que a grande preocupação é a
revitalização não apenas da calha, mas também dos afluentes. O seu
colega de São Romão falou nas veredas. Ou seja, está tudo
abandonado, nunca se fez nada em matéria de preservação de
recursos hídricos. Estamos nos utilizando deles, mas nunca fizemos
nada por eles. Podem ter a certeza de que tudo o que estou ouvindo
aqui influirá muito no nosso relatório. Nele deixaremos claro que o
importante, primordialmente, é a revitalização não só do rio, mas de
seus afluentes, que estão morrendo.

Essa é a verdade, independentemente da regularidade de vazão. De
forma alguma farei um relatório que desobedeça à vontade da
esmagadora maioria, que estou vendo nesta reunião.
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O Prefeito Haroldo Bandeira - Na microbacia do Calindó,

existem os remanescentes do quilombo. O mais velho deles costuma
falar que o nosso rio chega para o Natal, mas não alcança o carnaval,
porque só existe no período de chuva. A partir dessa data, não bebem
mais a água do rio.

O Sr. Aluízio Fantini Valério - Sr. Vice-Presidente, nós o
conhecemos e confiamos em seu discernimento político e em sua
postura. Falarei sobre a revitalização mais objetivamente.

Alinhavei os impactos e as contribuições da área mineira no
contexto global da bacia do São Francisco, para adequarmos com
mais racionalidade os investimentos na revitalização, levando-se em
conta os papéis que Minas desempenha. São eles: 37% da área física
da bacia; 48% dos municípios; 57% da população; 80% ou mais dos
rios perenes; 72% do volume de água; 75% do PIB; 75% da carga
poluidora; o maior potencial para o aumento da oferta de água por
meio da regularização; a maior reserva mineral, contendo até mesmo
metais preciosos; única Capital da bacia, a terceira do País, e sede do
maior pólo agroindustrial da América do Sul, quando concluído o
Projeto Jaiba. Com o avanço da genética e da tecnologia de irrigação,
pode, perfeitamente, com a sua vazão, irrigar mais de 100.000ha.
Melhor ainda, pode transferir ao rio Verde Grande, que é o nosso
maior palco de conflito, o suficiente para irrigar 30.000ha.

Sem furor regionalista, Minas Gerais, pelos papéis que
desempenha, deve merecer, no contexto da revitalização, um aporte
de recursos racional e compatível. Lamentavelmente, essa não é a
nossa memória, mas estamos confiando em uma nova fase, em que a
revitalização decolará efetivamente, sobretudo na coordenação de V.
Exa.

Aproveito a oportunidade para passar às mãos de V. Exa. este texto,
um vídeo que produzimos sobre a bacia do São Francisco e um
projeto que a ANA, a EMATER, as Prefeituras e as entidades estão
conduzindo em 200 municípios da bacia, representando uma
contribuição efetiva ao processo de revitalização hidroambiental da
bacia do São Francisco.

O Vice-Presidente José Alencar - Muito obrigado, Dr. Fantini.
Recebemos o trabalho realizado pela EMATER e o acolhemos em
nosso relatório com todos os seus itens.
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Com relação à EMATER, estamos recebendo agora e,

naturalmente, iremos levá-lo adiante.
Quanto à preocupação do senhor com o Jaíba, lembro que esse

projeto existe há cerca de 30 anos e que a previsão era que levasse
80m3Is, sendo que, até hoje, levou apenas 8m 3. Vejam como essas
obras são demoradas. Estive na região do Jaíba com o Presidente da
Federação da Agricultura, o Gilman, e ficamos lá o dia inteiro.
Comemos tilápia do canal, e, depois, disseram-me que esse peixe era
da índia ou da África. Essa foi a primeira vez em minha vida que comi
esse peixe.

Além disso, havia lá uma mesa de frutas, e afirmo que não existem
no mundo outras tão bonitas. Impressionou-me a variedade delas. Era
uma coisa linda, e tudo isso era possível graças à irrigação do Jaíba.

Há ainda uma produção de pimentões, que são levados a um
grande terreiro de cimento, para ficar sob o sol. O pimentão seco é
levado para a Alemanha, onde é novamente hidratado, para ser
transformado em uma pasta, servida com pão, como antepasto.

Ficamos encantados com tudo isso e sabemos que todo aquele
bombeamento foi feito, há mais de 20 anos, para suportar 80m3/s.

Precisamos agir com cuidado, para não fazermos obras faraônicas,
que depois serão abandonadas, como estamos acostumados a ver no
Brasil.

O Deputado Carlos Pimenta - Cumprimento o Vice-Presidente e os
demais presentes. Em nove anos de parlamento, talvez esta seja uma
das reuniões mais representativas de que participei. Tive que
ausentar-me durante um período para participar, junto com o
Governador e o Presidente da CODEVASF, dos acertos finais para o
evento de amanhã, quando estaremos lançando a segunda etapa do
Projeto Jaíba: mais 26.000ha.

Esse projeto, por si só, fala da grandiosidade do rio São Francisco.
Com 40m3/s, estaremos irrigando mais de 30.000ha e proporcionando
milhares de empregos. Isso é o São Francisco, e esta reunião é
altamente representativa, já que o senhor pôde sentir o coração do
mineiro. Ouvimos também os colegas de Sergipe, que querem água
abundante, mas de qualidade.

Nós, mineiros, em nenhum momento ficaremos contra a
transposição das águas do São Francisco, desde que haja um
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verdadeiro projeto de revitalização do rio. O Deputado Wanderley
Ávila e eu temos discutido o assunto há muitos anos e acreditamos
que o projeto é sério, porque está nas mãos de pessoas sérias, está
nas suas mãos. Esperamos que haja uma real revitalização e
recuperação do São Francisco, para vê-lo, como ontem, durante três
minutos, em horário nobre, na TV Globo. Ficamos orgulhosos de ser
mineiros.

Hoje tivemos uma verdadeira aula de civismo. Dói-nos ver a
situação do rio, o seu processo de assoreamento e a destruição das
matas, da fauna e da flora a seu redor. Queremos pedir que olhem
para o nosso São Francisco e para Minas Gerais, onde está grande
parte de suas águas. Muito obrigado.

O Vice-Presidente José Alencar - Deputado Carlos Pimenta, informo
a V. Exa. que temos que ter o cuidado de não falar em transposição
das águas do São Francisco, mas em transposição de águas do São
Francisco, que é apenas 3% à jusante de Sobradinho. Portanto, não
afeta Minas Gerais em nada, do ponto de vista de volume. Mas não
importa que não afete. O Presidente do Comitê de Bacias, que
conhece profundamente esse assunto, diz que não estamos
discutindo uma coisa contra a outra, mas temos que verificar a gestão
dos recursos hídricos da bacia, que obviamente será uma questão
colocada pelo próprio Comitê da Bacia, que nos dará esse subsídio
logo que seja possível.

Como V. Exa. não estava presente, devo repetir que não
assinaremos, de forma alguma, um relatório que não contemple a
revitalização como o ponto número um, independentemente de
prioridade, de fazer essa primeiro que a outra, mesmo porque a
revitalização é um processo que tem que ser iniciado imediatamente,
mas é um processo.

Há um projeto do Senador Antônio Carlos Valadares sobre a
revitalização do rio São Francisco, aprovado pelo Senado, que já
passou pela Comissão de Justiça da Câmara e entrará na pauta para
votação na Câmara. O Senador é do Estado de Sergipe, e estão
presentes aqui alguns companheiros seus. Esse projeto foi aprovado
por unanimidade no Senado e na Comissão de Justiça da Câmara e
está aguardando o momento de entrar na pauta. Prevê um horizonte
de 20 anos para aplicação de 0,5% da receita líquida da União no
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projeto de revitalização do rio São Francisco. Hoje isso pode ser
pouco, e alguém já disse aqui - e com razão - que os juros acabam
com toda a receita líquida. Mas temos esperança de que, num
horizonte de 20 anos, teremos um longo período de bons recursos
para atender a essa questão. Então, quando falamos em revitalização,
ela tem que ser prioritária e iniciar-se imediatamente.

Desde que me entendo por gente e ouço falar em Norte de Minas,
ouço falar em Polígono das Secas, em seca e em ausência de obras
que dêem sustentação hídrica para a região. Há casos de construção
de cisternas, mas nunca houve um trabalho sério de revitalização para
salvar a bacia. Estou falando como mineiro e barranqueiro. Tenho
uma testada de terra para o rio São Francisco, no Município de
Pedras de Maria da Cruz. Provavelmente, algumas pessoas presentes
conhecem minha região, como o Prefeito de Manga, que deve saber
onde é nossa propriedade, a Fazenda do Cantagalo. Lá temos escola
e uma cachaça. Não somos estranhos, estamos gostando da reunião.
A verdade é que trouxeram uma seleção para jogar contra o nosso
time, e, mais do que isso, trouxeram a torcida completa.

O Sr. Coordenador - O Vice-Presidente falou sobre o projeto do
Senador Antônio Carlos Valadares, e quero informar que também
apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição n° 24, que diz
que Minas Gerais, por meio do orçamento, terá 0,5% aplicados na
bacia do São Francisco. Imitamos o bom exemplo e apresentamos
esse projeto.

Para encerrar, convido três pessoas para fazerem perguntas: Srs.
Alberto Daker, professor titular aposentado da Universidade Federal
de Viçosa; Augusto César, da RURALMINAS, e Cairo Manoel, Prefeito
Municipal de São Roque de Minas, local onde fica a nascente do rio
São Francisco.

O Prof. Alberto Daker - Exmo. Sr. Vice-Presidente, Dr. José Alencar,
é com muita satisfação e orgulho que o recebemos, não só como
Vice-Presidente da República, mas como um grande empresário
mineiro e brasileiro. Sempre acompanhamos a vida de V. Exa.,
elogiando-o com confiança, pois o senhor tem os pés no chão, indo
sempre para a frente, com honestidade.

O senhor está eufórico, dizendo que completou 72 anos neste mês.
Completei 82 anos em outubro e, neste ano, comemoro 60 anos de
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formado.

Nesses 60 anos, sempre trabalhei em irrigação, drenagem,
hidráulica, seja como professor em Viçosa, seja como estudante pós-
graduado no exterior, seja como autor de livro, funcionário
internacional da OEA e até coordenador técnico do Projeto Jaíba,
sempre na hidráulica.

Quando surgiu o trabalho de transposição das águas do São
Francisco, em 1982 ou 1983, fiquei horrorizado com o projeto.
Desculpe, não tenho nada contra o senhor, que entrou no projeto
agora. Não estou criticando V. Exa, ao criticar o projeto. V. Exa. é
muito simpático e não tem nada a ver com isso. Fiquei horrorizado
com o projeto. Só para se ter uma idéia, naquela ocasião, em 1982,
pretendiam gerar 385m3/s, elevando a 165m de altura. Fiz um cálculo
aritmético, daria 3.100MW de energia só nessa primeira transposição,
mas previam mais sete transposições. Seria um projeto faraônico.
Fiquei tão horrorizado que levei vários dias escrevendo um trabalho
provando que seria uma loucura um projeto desses. Felizmente,
reduziram-no. Mesmo reduzindo, ainda tenho oposições a esse
projeto. Fiz vários trabalhos. O último, que é o mais simples, resumi
aqui. Depois, se o senhor me permite, entregarei meus trabalhos a V.
Exa.

O último trabalho que fiz diz que para fazer transposição de uma
bacia, três condições são necessárias, não basta uma ou duas.
Primeira, que seja uma bacia com muita terra irrigável e que não
tenha água. Visitei o projeto nos Estados Unidos e vi que tem que ser
isso, uma bacia receptora. Tem de haver outra bacia com muita água,
mas que não tenha terra para irrigação, essa água tem de estar
sobrando. O terceiro ponto é que deve ser uma transposição barata,
econômica, que pode ser feita por gravidade ou por pequeno
bombeamento. O projeto de transposição do São Francisco não
oferece nenhuma dessas três condições. Bastava não oferecer uma
só, já seria um projeto inviável.

Tendo em vista isso, no meu modo de pensar e pelo que está
escrito, esse projeto tem três contradições básicas: primeiro, é um
projeto desnecessário, inútil, pensando principalmente na
transposição Norte, que é mais conhecida. Segundo, o projeto é
inviável econômica e socialmente. Terceiro, o projeto é prejudicial ao
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Nordeste e ao Brasil. Passarei o trabalho para V. Exa.

Que o projeto é desnecessário, todos sabem. O DNOCS está há
mais de 90 anos no Nordeste, e só constrói açudes e mais açudes.
São mais de 70 mil açudes particulares e mais de 400 açudes
públicos de médio a grande porte, totalizando 30.000.000.000m3
acumulados.

Para se ter uma idéia, Três Marias tem 21 bilhões, e Sobradinho,
uma das maiores represas do mundo, 34 bilhões. Esses 30 bilhões
irrigam mais de 600.000ha. Em 90 anos, foram irrigados apenas
120.000ha. Logo, precisaremos de quatro séculos para chegar aos
600.000ha.

A quantidade de água acumulada faz inveja ao próprio São
Francisco, pois nele não há água sobrando. O que chega é represado
e regularizado para a produção de energia elétrica. Não tiramos muita
água; quando precisarmos irrigar 200.000ha, 300.000ha, faltará água
para as hidrelétricas e, conseqüentemente, a energia tão necessária
para o Nordeste. Há água sobrando no Nordeste setentrional; nós não
temos. Se tirarmos água depois de Sobradinho, faltará energia
elétrica. Minas terá que liberar mais água e deixar de irrigar, para não
prejudicar o fornecimento. Não entendi o cálculo; se tirarmos 3% da
vazão de Sobradinho, será muito. As usinas da CHESF produzem
praticamente 10.0001VIW. Se tirarmos 3%, serão 300MW. E a energia
necessária para bombear a água a 165m de altura? Se fizermos o
cálculo, chegaremos a 76% dessa energia, que, somados aos 300,
chegarão a mais de 500MW. E bom o senhor verificar com os
assessores, pois se trata de muita energia.

O Vice-Presidente José Alencar - Eles terão que responder-lhe
agora.

O Sr. Alberto Daker - Três Marias, por exemplo, produz só 380MW.
Agora, estamos falando que há muita água não como um técnico
mineiro que defende o Estado. Há dados técnicos. (- Lê:) "Ao todo, no
semi-árido, as águas subterrâneas e as reservas de água superficiais
acumuladas, que alcançarão a cifra de 22 bilhões após a conclusão
das 36 barragens acumuladas, serão suficientes para irrigar uma área
de 530.000ha. Outro dado: os recursos hídricos do Estado do Ceará
são escassos, mas suficientes para irrigar 220.000ha. Atualmente a
área irrigada é inferior a 1 0.000ha.
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No vale do Jaguaribe, segundo estudos e levantamentos feitos

pela SUDENE, com a colaboração do Governo francês, as águas de
chuva que poderão ser armazenadas serão suficientes para irrigar
140.000 dos 200.000ha de soja irrigáveis existentes." Isso tudo é
citação de Guerra Paulo de Brito, não são dados meus.

O que me chamou a atenção foram os estudos recentes realizados
pelos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Chegaram à conclusão de que, naquele Estado, está sobrando água.
Já estão com medo de a água chegar lá e terem de pagar por ela. No
conjunto dos Estados beneficiados pelo projeto de transposição, o Rio
Grande do Norte, apesar de 90% do seu território localizarem-se na
região do semi-árido nordestino, destaca-se em termos de
disponibilidade hídrica. Esses fatos foram confirmados pelos estudos
que subsidiaram o primeiro plano estadual de recursos hídricos. Esses
estudos não recomendam a importação de água de outros Estados
para o Rio Grande do Norte, tendo em vista que aquele Estado possui
reservas hídricas concentradas suficientes para abastecer toda a sua
população e atenderás demandas de irrigação até o horizonte mínimo
de 2020. Não são dados meus, estou copiando-os. Não estou
inventando nada.

O dado que achei mais interessante foi o do Ceará. Vou ler um texto
publicado na revista "Item": (- Lê:) "Atualmente, à Ceará tem 62.000ha
de área irrigada, com um potencial para chegar a 1 70.000ha dentro do
programa de agricultura irrigada. Esse potencial do Estado pode ser
comparado ao do Chile, que possui 180.000ha irrigados, e ao de
Israel, que possui 200.000ha irrigados."

Entretanto, o Secretário Carlos Matos rejeita que o avanço seja
calculado apenas com base no crescimento da área física. Ele disse
que o mais relevante não é a área física irrigada, mas, sim, o quanto
gera de renda. Posso perfeitamente ter 1 .000ha de rosas gerando
mais renda do que 20.000ha de uma cultura sem valor agregado. O
grande problema é como agregar valor à água que está disponível.
Estão preocupados com a água disponível; não estão pensando que
vão receber isso. Seria bom que o senhor verificasse isso, pois os
proponentes do projeto de transposição acham que a água ali não dá
para irrigar nada, que vão precisar dela. Os dados da SUDENE, do
DNOcS e da Universidade dizem o contrário.

L-4
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Toda essa anomalia tem origem no seguinte: antigamente, o

DNOcS construía um grande açude, ao invés de construir açudes
como em toda parte do mundo, aproveitando a água para se ter
agricultura irrigada, para produzir bens. Isso se torna difícil, porque
acham que são projetos pequenos que não geram muitas riquezas. A
indústria da seca prefere esses grandes projetos, que rendem muito
mais. Não estou criticando ninguém. Em vez de se aproveitar um
açude, constroem outro. No fim, constroem-se quatrocentos e tantos
açudes, que dão para irrigar seiscentos e tantos mil hectares, quando
se têm somente 120.000ha.

O que temos de fazer? Em vez de se gastarem bilhões de dólares
na transposição da água, poderíamos gastar somente milhões de
dólares para aproveitar essa água e transformar o Ceará num Chile
brasileiro.
Há água suficiente para isso, há terras para isso. A água já está lá. O
Ceará poderia ser transformado num Israel, numa meia Califórnia.

Essa água que vai ser transportada vai cair nos açudes, não nas
torneiras. Já há água nos açudes. Nos açudes pode-se fazer uma
barragem barata. A água da chuva vai cair por gravidade, de graça. E
tudo sai por gravidade também. Na transposição, não. Vão levar água
a 165m, somando-se a isso mais 300m que não gerarão energia.
Vamos ter 460m. Ainda há mais outras transposições de uma
garganta para outra, mais 100, 200m de elevação. E uma coisa
gigantesca. Vão gastar muito dinheiro.

Trata-se, então, de um projeto inviável, porque só essa elevação de
165 mais os 300, até chegar ao total de seiscentos e tanto, inviabiliza
qualquer projeto, fora as outras elevações. Basta dizer que há no
Norte de Minas vários pivôs centrais que estão sem funcionamento
em função da energia elétrica que não consegue passar. E bombeada
diretamente do rio! Quando exige uma altura de 60m ou 80m, torna-se
muito caro e, portanto, deixa-se de produzir.

No Projeto Jaíba, que eleva somente 17m, a água já chega no
terreno e temos aspersores que pegam uns 40m. Temos muitos
produtores inadimplentes em função do preço da energia elétrica.
Agora, quem pagará essa energia elétrica de 460m da primeira
transposição, além de mais bOm? Mesmo que considerássemos o
projeto a custo perdido, dando terra de graça, não haveria condições
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de o agricultor pagar por essa energia elétrica, nem mesmo o
Estado. Portanto, haverá uma paralisação.

Finalmente, desculpem-me, falarei sobre o último ponto.
E um projeto prejudicial, porque se se tira água do São Francisco,

depois de 2.000km ela vai-se perdendo e acaba chegando a 50% ou
70%. Agora, a água que bombeamos para a própria bacia do São
Francisco, toda água perdida, ou volta por escoamento superficial ou
por infiltração ou volta para o rio. Então, por exemplo, se se tirar
1 00m31 para irrigar 100.000ha, serão gastos 50% ou 75% no máximo.
Se cai no próprio vale, esses 100m 3Is são a água que retorna ao rio e
dará para irrigar mais uns 50 ou 40. Então, a proporção é de 1 para 2
ou 1 para 3. Quer dizer, um hectare irrigado no Nordeste setentrional,
com a transposição, com um custo elevado de energia, deixará dois
ou três hectares sem irrigação. Isso é um prejuízo para o Nordeste e
para o Brasil.

O Sr. Augusto César Soares dos Santos - Em primeiro lugar, saúdo
o Senador José Alencar, nosso Vice-Presidente da República, que,
aliás, até já recebeu a mim e o Presidente da RURALMINAS em
audiência, quando tivemos a oportunidade de deixar-lhe os Planos
Diretores do Paracatu, do São Francisco, do Verde Grande, e uma
proposta, também, de revitalização da bacia do rio Verde Grande,
elaborada pela RURALMINAS, EPAMIG, EMATER e SEAPA.

Cumprimento também o Deputado Wanderley Ávila, autor do
requerimento que ocasionou esta reunião muitíssimo proveitosa; o
Deputado Gil Pereira, Coordenador desta Mesa. Também não poderia
deixar de cumprimentar o companheiro Deputado Antônio Passo,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe.

Como disseram o nosso Vice-Presidente e o próprio Ministro, e hoje
Secretário, José Carlos Carvalho, a unidade de planejamento é a
bacia hidrográfica, temos que ter o plano diretor complementado, para
que, depois, entendamos a radiografia das bacias, para que
possamos dizer se há água disponível, quais são as mazelas, o que
temos que fazer. O que me traz aqui é poder dizer que Minas Gerais
já elaborou o plano diretor das bacias de afluentes do São Francisco.
Então, logicamente, corroborará esse plano diretor federal. Tudo isso
está em meio digital: físico, biótico e socioeconômico.

Para encerrar, gostaria de dizer que o Governo de Minas Gerais já
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tem o programa de revitalização e desenvolvimento sustentável
da bacia hidrográfica do São Francisco elaborado. Aliás, esse projeto
já está tramitando nesta Casa, por meio de audiências públicas,
porque, não só a revitalização, mas todo o orçamento para 2004 está
em discussão na Assembléia Legislativa, como disse, por meio de
audiências públicas.

Logicamente deixaremos uma minuta com a equipe do Sr. Vice-
Presidente, incluindo uma cópia do projeto aprovado pela Diretoria
Central de Projetos do Estado, que está em tramitação nesta
Assembléia.

São 14 propostas de revitalização para a bacia do São Francisco, as
quais perfazem o montante de R$507.000.000,00. Os programas
incluem educação ambiental, melhoria das estradas vicinais, visando
ao controle de erosão, hidrovia do São Francisco, já que temos
necessidade da revitalização e do desenvolvimento sustentável da
bacia, tratamento de esgoto e tratamento de lixo, etc.

Todas essas ações vão levar à revitalização do rio, apesar de
sabermos que não haverá aumento da disponibilidadõ de água, pois,
como foi dito pelos hidrólogos, a vazão média do São Francisco é
2.800m3/s e não vai mudar. Mas temos certez de que poderemos
aumentar a vazão mínima e diminuir a máxima, ou seja, após a sua
revitalização, o São Francisco vai deixar de ter grandes enchentes a
montante do Sobradinho, em Minas Gerais e na Bahia, porque haverá
mais infiltração. Como será aumentada a cobertura vegetal na bacia, e
a água vai alimentar o lençol freático, veremos aumentada também a
vazão mínima, o que, por sua vez, aumentará a disponibilidade de
água ao longo do ano.

Agradeço a oportunidade. Deixo com a assessoria da Vice-
Presidência este relatório, cuja cópia também está na Assembléia,
que recebeu o número 23 no Programa Estruturante do Governo
Aécio Neves.

O Prefeito Cairo Manoel de Oliveira - Sr. Vice-Presidente, boa noite.
Quero agradecer ao Deputado Gil Pereira a gentileza de ter aceito a
nossa como a última inscrição, tendo em vista o fato de que
gostaríamos de ouvir bastante para só nos manifestarmos depois.

Tínhamos programado a nossa fala para amanhã, às 6h30min,
porque, em princípio, esta reunião iria até às 7 horas de amanhã.
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Lamentavelmente, no entanto, essa aula magna terá que ser
interrompida porque o. Vice-Presidente tem um compromisso na
FIEMG.

Sr. Vice-Presidente, em São Roque de Minas começa a história,
porque é lá, na Serra da Canastra, que nasce o São Francisco.
Curiosamente, aquela serra e o nosso município estão inseridos em
três bacias hidrográficas: o extremo leste da região e do município fica
na bacia hidrográfica do rio São Francisco, onde está a sua nascente;
o extremo oeste do município localiza-se na bacia hidrográfica do rio
Araguari, e é lá que nasce esse rio; e o sudoeste da serra e do
município fica na bacia hidrográfica do Médio Rio Grande, porque é lá
que nasce o rio Santo Antônio do Sul, que vai desaguar na represa de
Peixotos.

Feitas essas observações, Sr. Vice-Presidente, gostaríamos de
pedir uma atenção especial para a região do Alto São Francisco,
principalmente para a Serra da Canastra, em função desse detalhe.
Afinal de contas, ali é o nascedouro de três grandes bacias
hidrográficas deste País.

Além disso, algo de muito ruim, Sr. Vice-Presidente, está
acontecendo naquela região. Não seria este o fórum adequado para
abordarmos o relacionamento entre os moradores da comunidade de
Raiz e o IBAMA. A nosso ver, a postura do IBAMA, naquele momento
e naquele local, tem sido prejudicial para a manutenção dessas três
importantes nascentes. Por isso, oportunamente, gostaríamos de
conversar com o senhor sobre essa questão.

Há outro pedido que gostaria de fazer a V. Exa. Sr. Vice-Presidente:
estamos falando de revitalização e de transposição. Dentro do
processo de revitalização, pedimos uma ênfase toda especial para a
questão da educação ambiental, porque realmente não conseguimos
conceber revitalização com uma ação que tenha início e fim de
imediato.

Educação ambiental e revitalização devem continuar para sempre.
Temos de cuidar das matas ciliares, das matas de galeria, da serra da
Canastra e das veredas. Mas seria interessante dar ênfase para a
educação ambiental.

Sou membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e
Diretor da Associação Mineira de Municípios. Já tenho a minha
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posição quanto à revitalização e à transposição, mas ainda
estamos ouvindo nossos pares, os Prefeitos do Alto São Francisco,
que nos conduziram a esse posto para que, no momento oportuno,
opinemos com muita tranqüilidade e responsabilidade.

Na história deste Pais, não é comum ver um Vice-Presidente da
República assentado à mesa de uma Assembléia para discutir, de
maneira cortês, técnica, educada e competente, um assunto dessa
imensa envergadura. Isso nos deixa muito confortado, pois temos
certeza de que essa questão está sendo conduzida de maneira
responsável.

V. Exa. disse que preparamos uma verdadeira seleção para
enfrentar a sua equipe. Trouxemos quem de melhor encontramos. Na
verdade, o charme, o carinho, a determinação e o seu jeito mineiro
fizeram com que todos os nossos jogadores ficassem assentados, e a
platéia extasiada. Parabéns! Que Deus o ilumine. Obrigado.

O Sr. Coordenador - Na pessoa do Deputado Antônio Passos,
Presidente da CIPE e da Assembléia Legislativa de Sergipe,
queremos agradecer a todos os Deputados dos outros Estados.
Agradecemos também ao Deputado Wanderley Ávila, esse baluarte
do rio São Francisco, autor do requerimento e relator da CIPE São
Francisco, que propiciou a vinda do nosso amigo e Vice-Presidente
José Alencar, essa grande figura de Minas e do Brasil; ao Ministro
Anderson Adauto; ao Secretário de Meio Ambiente, José Carlos
Carvalho, representando o nosso Governador Aécio Neves; aos Srs.
Vítor Feitosa, Presidente do Conselho de Empresários para Meio
Ambiente da FIEMG; Roberto Simões, Diretor da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG; Francisco Sales
Dias Horta, nosso amigo e Vice-Presidente da CEMIG; Carlos
Gonçalves, Diretor de Meio Ambiente da COPASA; Mauro da Costa
Vai, membro do colegiado coordenador do Fórum Mineiro de Comitês
de Bacias Hidrográficas; Apoio Heringer, Coordenador do Projeto
Manuelzão; Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça e Coordenar
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Defesa do Meio Ambiente; José Theodomiro de Araújo, Consultor da
CIPE - São Francisco; e Francisco Guedes, Presidente da
CODEVASF.

Mais uma vez, agradecemos a V. Exa. por ter aceitado o convite
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desta Assembléia Legislativa. Informamos àqueles que
encaminharam solicitações e perguntas que todas serão repassadas
ao Vice-Presidente para que a sua Assessoria responda uma a uma.

Estou muito satisfeito com o debate, pois foi muito produtivo. Não
tenho dúvidas de que o Presidente Lula escolheu o nosso Vice-
Presidente José Alencar como coordenador desse programa por ser a
pessoa mais certa no Governo para tratar de um projeto dessa
envergadura. Confiamos em V. Exa., que jamais trataria Minas Gerais
e o nosso rio São Francisco de uma forma que não visasse ao seu
engrandecimento. Esse projeto dará certo, pois a determinação, o
brilhantismo e a inteligência de V. Exa. farão com que o Nordeste e
este País avancem muito mais. Muito obrigado, Vice-Presidente José
Alencar, pela paciência e por essa aula. Minas Gerais e o Brasil
devem muito a V. Exa., que respeitamos muito.

O Vice-Presidente José Alencar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, realizamos hoje uma reunião das mais
proveitosas, tendo em vista os nossos objetivos. Fomos incumbidos
por S. Exa. o Presidente da República de estudará viabilidade da
transposição de águas do rio São Francisco para o semi-árido
setentrional. Parece-me que esses são os termos do decreto relativo à
indicação. Iniciamos os nossos trabalhos em Minas Gerais e, depois,
partimos para todos os Estados da bacia e os Estados donatários,
além do Tocantins, a Câmara dos Deputados, o Senado e outros.
Durante todas essas reuniões, temos ouvido as mais variadas
manifestações, mas em nenhuma delas recebemos subsídios tão
valiosos como esses que recebemos aqui. Permitam-me citar o Prof.
Alberto, da Universidade de Viçosa, que trouxe informações
importantes. Não houve tempo suficiente para que o nosso pessoal
técnico dialogasse com o senhor, verificando cada um daqueles
pontos preocupantes, mas o senhor receberá uma resposta para
todos eles. Eu também preciso ouvir a resposta técnica que possa
contradizer as suas afirmações. Desde criança, aprendemos a
respeitar a Universidade de Viçosa, e hoje está presente um professor
com 82 anos de idade e 60 anos de formado. Temos de respeitá-lo.

Não há nenhum risco, porque não embarcaremos em nenhuma
aventura. Há o relatório e as obras de revitalização e as estruturais. A
minha missão é proceder a esse trabalho e elaborar um relatório para
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apresentar ao Presidente. Depois, o Presidente decidirá com que
Ministério ficará o projeto para ser levado avante.

De qualquer maneira, o nosso compromisso já está definido e
consta do rascunho do nosso relatório. Por recomendação minha, o
item número um é a revitalização. Já tinha ouvido muitas
recomendações nesse sentido, em todas as reuniões por que passei.

Quando houve oposição ao projeto, sempre questionei o fato.
Perguntei ao Prof. Theodomiro, ao Dr. José Carlos de Carvalho e a
outros se eram frontalmente contra a transposição, pois, se fossem,
teria que atentar para essa posição. Entretanto, eles não o são,
apenas ressaltam que devemos verificar corretamente o projeto, para
vermos se há propósito nesse trabalho.

O Prof. Alberto disse que essa seria uma ação despropositada. A
forma como abordou a questão foi mais peremptória que a de todos
os outros, em todas as reuniões que fiz. Ele destrói a idéia,
classificando-a como algo descabido. Sendo assim, professor, iremos
analisar, com o maior carinho, o documento que o senhor nos passou.
Meus assessores terão que responder-lhe e convencer-me. Mesmo
longe dessa platéia, serei imparcial, até porque preciso sê-lo, por uma
questão de autopreservação de minha imagem e meu nome, feitos
com sacrifício durante uma vida. Portanto, podem ficar tranqüilos.

Quero terminar agradecendo ao companheiro Wanderley Ávila, um
dos baluartes na organização deste encontro. Ele caprichou: trouxe
uma seleção contra e uma torcida preparada previamente. Parabéns.
Gostei muito do trabalho feito.

Agradeço demais ao Gil Pereira, nosso grande amigo de Montes
Claros. Em determinados momentos, ficou preocupado e com pena de
mim. Entrou em minha defesa, ainda que tenha suas dúvidas, porque
gosta muito de mim.

Vamos examinar tudo isso e agir com propósito correto, humildade e
muita fé em Deus. Esperamos que nossas decisões sejam iluminadas
por Deus, para não fazermos algo de que, no futuro, nos
envergonhemos. Todos trouxeram uma grande contribuição a nosso
trabalho e agradeço-lhes por isso.

E uma pena que nem todos tenham podido ficar até o final para ver
com que seriedade o Presidente da República solicita que o assunto
seja tratado. Estamos procurando agir com a maior seriedade
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possível, para evitar um erro crasso, o que seria imperdoável. Mas
aprendi que revitalização nunca será um erro, jamais representará
perigo.

Pude ver também que o eixo Leste tem vários adeptos. Já, quanto
ao eixo Norte, temos algumas dúvidas. Isso pode evoluir de tal forma
a encontrarmos uma solução que atenda ao elevado interesse
nacional. Muito obrigado a todos pela atenção.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença.

Reabertura dos Trabalhos Extraordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos

extraordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 22, 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.

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n°
576/2003 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Capítulo
Brasil do Fórum de Mulheres do Mercosul, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Após ser publicada em 5/4/2003, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, ao qual compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto

sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
especialmente em seu art. 1°.

Analisando os autos do processo, verificamos a observância de tais
normas e constatamos, no atestado de funcionamento, que a entidade
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não possui fins lucrativos e seu estatuto, registrado no 8° Ofício de
Belo Horizonte, estabelece no art. 20 que os membros da diretoria não
serão remunerados pelo exercício do cargo, como também não serão
distribuídos lucros, dividendos, bonificações ou vantagens aos seus
participantes, associados ou mantenedores; e no art. 34, que, no caso
de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a uma
entidade de caráter filantrópico legalmente constituída.

Desta forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n° 576/2003.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 948/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Comissão de
Prevenção do Rio São Miguel, com sede no Município de Pains.

O projeto foi publicado no diário oficial e a seguir encaminhado a
esta Comissão, a fim de ser apreciado preliminarmente, nos termos
dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina

a matéria, para que as entidades filantrópicas possam ser declaradas
de utilidade pública no âmbito estadual devem ser dotadas de
personalidade jurídica; estar em regular funcionamento no Estado há
mais de dois anos; os cargos de sua direção não podem ser
remunerados; e seus Diretores devem ser pessoas reconhecidamente
idôneas.

Releva destacar o art. 30 do estatuto da Comissão, por estabelecer
que o exercício das funções diretivas será gratuito, e o art. 32, por
destinar os seus bens, em caso de dissolução, a outra entidade
congênere.

Examinados os autos do processo, constata-se o atendimento às
exigências legais em vigor, razão pela qual não vislumbramos óbice à
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tramitação do projeto de lei.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1 0 do projeto,
da sigla COMPRESSAMIG, que integra a denominação oficial da
entidade, apresentamos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 948/2003 com a
Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de

Preservação do Rio São Miguel - COMPRESSAMIO -, com sede no
Município de Pains.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 952/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
952/2003 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro do Alto - AMBA -, com sede no Município de
Ouro Fino.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/8/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que

regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à
coletividade, e que seja comprovado por autoridade competente que
os membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo
exercício de seus cargos.

A vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-
se o atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não encontra
óbice à sua tramitação.
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Cabe ainda esclarecer que os arts. 31, Capítulo VI e 4 0 ,

parágrafo único, Capítulo II, do estatuto da referida Associação,
prevêem, respectivamente, que os Diretores não poderão perceber
remuneração pelo exercício de suas atividades e que, sendo ela
dissolvida, o seu patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere juridicamente constituída e devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 95212003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 963/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em questão
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Maciel - ACOBAM -, com sede no Município de
Corinto.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 21/8/2003 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Verificamos ainda que o parágrafo único do art. 24 do estatuto da
entidade dispõe que nenhum dos dirigentes, conselheiros e sócios
poderá ser remunerado e no seu art. 26, § 1°, que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, dede que legalmente constituída.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo

LA
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declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice ao
prosseguimento da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 963/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Leonidio

Bouças - Ermano Batista - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

980/2003B
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Jô Moraes, por meio do projeto de lei em referência,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Henrique Sapori - ACHESA -, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Publicado em 23/8/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme comprova a documentação juntada ao processo, a

entidade ora analisada é pessoa jurídica, que funciona há mais de
dois anos, contando com diretoria composta por pessoas idôneas,
cujos membros não são remunerados pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

Verificamos, ainda, no art. 14 do estatuto da instituição que os seus
dirigentes não serão remunerados, e o art. 31 determina que, em caso
de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, devidamente registrada no órgão competente.

No entanto, tendo em vista incorreção no art. l°do projeto, referente
à denominação oficial da entidade, apresentaremos-lhe emenda
saneadora.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 980/2003 com a Emenda n° 1, nos
termos que se seguem.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Henrique Sapori, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.041/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Dimas Fabiano, por meio do Projeto de Lei n°

1.041/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Mendes - GRESUVM -,
com sede no Município de Varginha.

Publicado em 11/9/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 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, e funciona há mais de dois anos,
contando com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

Constatamos, por oportuno, que o art. 43 de seu estatuto determina
não ser permitido remunerar, conceder vantagens ou benefícios a
dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores, enquanto o ad.
41 prevê que, em caso de extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere. Portanto, não há óbice à tramitação
do processo nesta Casa.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.041/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

rCkA
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Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.049/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em questão tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
entidade denominada Ação Feminina de Assistência Social Vigésimo
Nono Batalhão de Policia Militar do Estado de Minas Gerais, com
sede no Município de Poços de Caldas.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 11/9/2003 e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Verificando a documentação que compõe os autos do processo,

constatamos que a referida entidade possui personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados, e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Oportunamente, constatamos também que o art. 26 do seu estatuto
prevê que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica.
Em seu art. 33, está previsto que as atividades dos Diretores e
conselheiros não poderão ser remuneradas, sendo-lhes vedada a
distribuição de lucros, bonificações ou qualquer outra vantagem.

Estão atendidos, entre outros, os requisitos estabelecidos no art. 1°
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla AFAS 29° 8PM, que integra a denominação oficial da
entidade, apresentamos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.049/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.
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EMENDA N°1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação Feminina de

Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais - AFAS 290 BPM -, com sede no Município de
Poços de Caldas.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.052/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro de Tratamento de
Dependentes Químicos - Recanto Caminho da Esperança, com sede
no Município de Caxambu.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 12/9/2003,
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de
dois anos, e os seus diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

E oportuno trazer à baila os arts. 13 e 35 do estatuto da entidade,
por estabelecerem, respectivamente, que, sendo ela extinta, o
patrimônio remanescente reverterá ao Centro de Apoio ao Cidadão de
Caxambu e, na falta deste, a qualquer outra instituição filantrópica
com os mesmos objetivos, juridicamente constituída,
preferencialmente do município, e que "os membros da Assembléia
Geral, da Diretoria, do Conselho Comunitário, da Comissão Fiscal e
Diretores de Departamentos não percebem, por essas funções
específicas, remuneração de nenhuma espécie, não respondem
pessoalmente pelas obrigações financeiras da entidade e estão
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impedidos de efetuarem com ela negócios de qualquer natureza,
direta ou indiretamente"..

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos autos
do processo, a entidade em questão atende aos requisitos enunciados
na Lei n° 12.972, de 277/98, para que possa ser declarada de
utilidade pública estadual.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla CTDQ-C, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentaremos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.052/2003 com
a Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao aru l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Tratamento

de Dependentes Químicos - Recanto Caminho da Esperança - CTDQ-
C -, com sede no Município de Caxambu.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.054/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição sob comento, do Deputado Domingos Sávio, tem por

objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação das Pessoas
Deficientes Físicas - ADEFCAMP -, com sede no Município de Campo
Belo.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo', em 13/9/2003, foi o
projeto caminhado a este órgão colegiado a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o titulo declaratório de utilidade pública
estadual entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com o

rs
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fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e os seus Diretores, de
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus
cargos.

A respeito dessas exigências, cumpre esclarecer que todas elas
foram inteiramente atendidas no caso, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

Vale ressaltar, ainda, que os arts. 15 e 27 do estatuto da
Associação, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, a não-remuneração dos membros de sua
diretoria e a não-distribuição de lucros sob qualquer pretexto; e, em
caso de ser ela dissolvida, o seu patrimônio será destinado a outra
instituição semelhante, devidamente registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.054/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.055/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros
Maria Eugénia, Brasília e Residencial Madri, com sede no Município
de Araguari.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", vem a proposição a
este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao seu exame
preliminar, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos que a entidade postulante do título declaratório
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comprovou ter atendido às exigências mencionadas no art. 1° da
Lei n° 12.972, de 2717198, quais sejam: ter personalidade jurídica,
estar em funcionamento há mais de dois anos, ter em sua diretoria
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de
seus cargos. Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à
coletividade, pois o art. 40 do seu estatuto traz o compromisso de que
não será remunerado nenhum de seus dirigentes, sendo-lhes, ainda,
vedado o recebimento de lucro, enquanto o art. 29 estabelece que, no
caso de sua extinção, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere.

Não encontramos óbice à tramitação do projeto, mas cumpre-nos
apresentar-lhe emenda para corrigir o nome da entidade.

Conclusão
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.055/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente de Moradores dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e
Residencial Madri - ABMBERM -, com sede no Município de
Araguari.".

Saia das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.063/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.063/2003, do Deputado Domingos Sávio, visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Promoção e
Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no Município de
Divinópolis.

Publicada em 18/9/2003, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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Em exame à documentação apensa os autos do processo,

constatamos que a referida entidade está em funcionamento há mais
de dois anos, possui personalidade jurídica e tem diretoria composta
por pessoas idôneas, cujos membros não são remunerados pelo
exercício de suas atividades.

E importante salientar que o art. 21, parágrafo único, do estatuto da
instituição prevê que, sendo ela extinta, o patrimônio remanescente
será destinado a outra entidade, juridicamente constituída e registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, enquanto o art. 25
estabelece que as atividades desempenhadas pelos Diretores e
conselheiros ou instituidores, bem como pelos sócios, serão gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificações
ou vantagens.

Por fim, podemos afirmar que, à vista da documentação
apresentada, a entidade atende aos requisitos enunciados pela Lei n°
12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade pública,
não havendo, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.063/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Welit pn Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.076/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Roberto Carvalho, por meio do Projeto de Lei n°

1.076/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
da 3' Idade do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos no Estado, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é

LA
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formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos
que ocupam.

Vale ressaltar, ainda, que o art. 15 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de sua diretoria e que o parágrafo único do art. 26
determina que, sendo ela extinta, seu patrimônio será destinado a
outra congênere que tenha registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.076/2003, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.077/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio do Projeto de Lei n° 1.07712003, o Deputado Sidinho

do Ferrotaco pretende seja declarada de utilidade pública a entidade
Obras Sociais Nossa Senhora Medianeira - OSNSM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicada em 19/9/2003, 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 análise 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 parágrafo único do ad. 40 do estatuto da
entidade, a previsão de que os cargos de sua diretoria não serão
remunerados. Sobre o destino dos bens da instituição, o art. 21 do
mesmo diploma estatui a sua destinação à Cúria Metropolitana de
Belo Horizonte, em caso de ser ela dissolvida.

Atendidos os preceitos legais, não acreditamos haver razão para
obstar a tramitação da matéria na Casa.

Conclusão

rÃ
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Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.077/2003, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonidio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.085/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.085/2003, do Deputado Weliton Prado,

pretende declarar de utilidade pública o Grupo de Teatro de São
Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.

Publicada em 20/9/2003, vem a matéria a esta Comissão, à qual
compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os
cargos de sua diretoria não são remunerados, e os diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.

Verificamos, que o art. 24 do seu estatuto prevê que as atividades
da diretoria e do conselho fiscal não serão remuneradas e, no art. 20,
que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão destinados a
entidade congênere, com sede em Itabirito ou em outro município do
Estado.

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no ad. 1°
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.08512003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

rÀ
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1.090/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.090/2003, do Deputado Domingos Sávio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Cultural e Desportiva 51 Pargos - ABCD51P -, com sede no Município
de ltapecerica.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 25/9/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, e
os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são remunerados
pelo exercício de seus cargos.

E oportuno destacar os arts. 40 e 31 do seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que os membros da diretoria não
serão remunerados e que, em caso de dissolução da entidade, o
patrimônio remanescente será destinado a outra de natureza e fins
semelhantes, legalmente constituída e em funcionamento.

Por fim, esclarecemos que, à vista da documentação juntada aos
autos do processo, a Associação atende aos requisitos enunciados
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.090/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.094/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Corpo Cidadão, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada no "Diário do Legislativo", vem a proposição a
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este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao seu exame
preliminar, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

constatamos que a entidade postulante do título declaratório
comprovou ter atendido às exigências mencionadas no art. 1° da Lei
n.° 12.972, de 27/7/98, quais sejam: ter personalidade jurídica, estar
em funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Demonstra, ainda, que serve desinteressadamente à coletividade,
pois o art. 23, parágrafo único, do seu estatuto traz o compromisso de
que não será remunerado nenhum de seus dirigentes, sendo-lhes,
ainda, vedado o recebimento de lucro, dividendos, bonificações,
participações ou outras vantagens.

Ademais, o art. 25 estabelece que, no caso de sua extinção, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere.

Na oportunidade, cumpre-nos apresentar emenda ao art. 1° do
projeto, com o fim de retificar o nome da entidade.

Conclusão
Em vista do apresentado, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.094/2003 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Corpo Cidadão, com

sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Leonídio

Bouças - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.097/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n°

1.097/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho
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de Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro,
com sede no Município de Carmo do Paranaíba.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o ad. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Além do mais, o § 10 do art. 90 de seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e conselheiros, e o ad. 28 determina
que, em caso de extinção, seu patrimônio será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Apenas para acrescentar a sigla da entidade, apresentamos emenda
ao art. l°da proposição.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.097/2003 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro - CDC -,
com sede no Município de Carmo do Paranaíba.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.106/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Bittar, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo seja declarado de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda
Vilela, com sede no Município de Tupaciguara.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, como estabelece o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme documentação que se fez anexar ao projeto, a entidade

mencionada no relatório é sociedade civil dotada de personalidade
jurídica, sem fins lucrativos. Em funcionamento no Estado há mais de
dois anos, conta com diretoria idônea, cujos membros não são
remunerados pelas funções que desempenham.

Dessa forma, estão atendidas as exigências relacionadas no art. 1°
da Lei n° 12.972, de 2717/98, que dispõe sobre a matéria, para que a
entidade em tela possa receber o pretendido titulo declaratório de
utilidade pública.

Ademais, está previsto em seu estatuto que os cargos da diretoria e
do conselho serão exercidos gratuitamente (art. 15) e que, em caso de
dissolução, o patrimônio remanescente será revertido em benefício de
entidade congênere, devidamente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social (art. 5°, inciso X, da alteração estatutária), não
havendo, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.106/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.107/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Pró-
Melhoramentos do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Santa Bárbara do Monte Verde.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
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colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao projeto, a Associação é

uma entidade civil dotada de personalidade jurídica, sem fins
lucrativos e que se encontra em funcionamento no Estado há mais de
dois anos.

Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício específico de suas
funções, como atesta documento exarado por autoridade pública
competente.

E oportuno observar que os arts. 23 e 22 do seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que os cargos da diretoria e do
conselho fiscal não serão remunerados e que, em caso de dissolução,
seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere.

Dessa forma, estão atendidas as exigências previstas no art. 1° da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, para que a
entidade em tela possa receber o pretendido título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.107/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.111/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Casa de
Cultura de Conceição do Mato Dentro, com sede nesse município.

Publicada, 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
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A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Além do mais, o art. 29 do seu estatuto prevê a não-remuneração
dos cargos de sua diretoria, e o art. 33 determina que, sendo extinta a
Fundação, seu patrimônio será incorporado a entidade congênere,
após parecer prévio do Ministério Público.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.111/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI P4°

1.119/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.119/2003, do Deputado Dimas Fabiano,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Surdos de
Contagem - ASC -, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 2/10/2003, 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. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, até,
que o parágrafo único do art. 40 do estatuto da entidade determina a
não-remuneração de qualquer cargo de sua administração.

Além do mais, estando previsto no parágrafo único do art. 49 o
destino de seu patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento
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similar, não vislumbramos óbice à tramitação deste projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°1.119/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.120/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pavão, ci m sede nesse
município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 2110/2003,
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 10 da Lei n°12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências da citada lei. Verificamos, ainda, que o § 20
do art. 11 do estatuto da entidade regulamenta a não-remuneração de
seus Diretores pelo trabalho desenvolvido. Já o parágrafo único do art.
33 determina que o patrimônio da entidade, em caso de extinção, srá
destinado a estabelecimento congênere.

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.120/2003.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.123/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em

tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Creche Vovó
Clélia, com sede no Município de Patos de Minas.

A proposição foi publicada em 2/10/2003 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão, a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para que as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado possam ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27,7/98, a saber:
devem elas possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidade, não
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

Por outro lado, verifica-se, no art. 25 do estatuto da instituição, que
as atividades desenvolvidas pelos Diretores, colaboradores e demais
voluntários serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. Já o ad. 29 determina
que, em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere.

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos
óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°1.123/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.129/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Neider Moreira, a proposição em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
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Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio da Serra, com
sede no Município de Carmo do Cajuru.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em exame à documentação que instrui os autos do processo,

constatamos que a referida entidade tem personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Na oportunidade, verificamos ainda que o parágrafo único do art. 70
do seu estatuto dispõe que nenhum dirigente, conselheiro, instituidor
ou associado poderá ser remunerado e, no parágrafo único do art. 26,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a uma entidade congênere, legalmente constituída.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27,7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
continuidade da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.129/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.131/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Ramos, o projeto de lei em epígrafe

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação do
Centro Profissionalizante e Ação Social Shalon, com sede no
Município de Itabira.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o ad. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o atendimento às exigências mencionadas na lei. Verificamos, ainda,
que o art. 40 do estatuto da entidade prevê que os membros de sua
diretoria exercerão o cargo sem remuneração, e o art. 10 determina
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes passarão a
pertencer ao município.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.131/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.135/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Célio Moreira, por meio do projeto de lei em epígrafe,

pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho Metropolitano
de Governador Valadares da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Governador Valadares.

Depois de publicada, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação anexada ao processo, constata-se que

o Conselho Metropolitano de Governador Valadares da Sociedade de
São Vicente de Paulo possui personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e os membros de sua diretoria,
reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício de
suas funções.

Verificamos, com efeito, pelo art. 9° do estatuto da entidade, qúe as
atividades dos diretores e conselheiros serão gratuitas. Além disso, de
acordo com o art. 16 do mesmo diploma, sendo ela dissolvida, os
bens remanescentes serão destinados aos Conselhos Centrais do
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município ou a outro indicado pelo Conselho Nacional do Brasil da
SSvP.

Portanto, a proposição está formulada de acordo com os requisitos
estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontrando
óbice à sua tramitação na Casa.

Conclusão
Mediante	o	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°1.135/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.136/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei n°

1.136/2003 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho
Comunitário de Segurança Pública da Área de Abrangência da 11 
Cia. do 5° Batalhão de Polícia Militar e da 12 Delegacia de Polícia da
36 Seccional - Barreiro, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes da Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Além do mais, o art. 26 do seu estatuto determina que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá às entidades
que participam do Conselho Comunitário de Segurança Pública,
conforme determinar a Assembléia Geral, e o art. 31 prevê que os
membros da diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei n°1.136/2003.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.138/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado André Quintão, o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Alto Gavião, com sede no Município de Eugenópolis.

Publicada, 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 proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Além do mais, o § 2 0 do art. 50 do Capítulo III do seu estatuto prevê
a não-remuneração de seus Diretores, conselheiros e sócios, e o art.
28 determina que a extinção da entidade somente ocorrerá mediante
decisão da assembléia geral, por maioria qualificada de, no mínimo,
2/3 dos presentes.

A respeito dessa última questão, esclareça-se que o Código Civil
Brasileiro, em seu art. 61, "caput", estabelece que, em caso de
omissão ou incorreção do estatuto sobre a destinação do
remanescente do patrimônio líquido da associação, será esse
patrimônio destinado a instituição municipal, estadual ou federal, de
fins idênticos ou semelhantes. Dessa forma, o disposto no art. 28 não
configura óbice ao acato da proposição.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.138/2003.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.141/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação O
Adolescer para a Vida, com sede no Município de Itabirito.

A proposição foi publicada em 3/10/2003 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão previstos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98: devem possuir
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos,
e seus diretores, de reconhecida idoneidade, não podem ser
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Examinada a documentação anexada ao projeto, constata-se o
atendimento a tais requisitos. Verifica-se, ainda, que o art. 3 0 , § 30 , do
estatuto da entidade prevê que não se concederá remuneração ou
vantagens a dirigentes ou conselheiros, enquanto o art. 47, § 20,
determina que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, em funcionamento e
devidamente registrada.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.141/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.043/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De iniciativa do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em

tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Obras Sociais São José Operário de Sete Lagoas, com
sede nesse município.

A proposição foi publicada em 11/9/2003 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
E importante destacar que os requisitos pelos quais as sociedades

civis constituídas ou em funcionamento no Estado podem ser
declaradas de utilidade pública estão previstos no art. 1° da Lei n°
12.972, de 27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade
jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos e seus
diretores, de reconhecida idoneidade, não podem ser remunerados
pelo exercício de seus cargos.

Examinada a documentação anexada ao projeto, constata-se o
atendimento a tais requisitos e, ainda, verifica-se no art. 25 do estatuto
da entidade que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, com personalidade jurídica e
que esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
enquanto o art. 26 prevê que as atividades dos diretores serão
gratuitas, não havendo, portanto, óbice à tramitção da matéria nesta
Casa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.043/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Ermano Batista - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°41/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Jayro Lessa, dispõe sobre a

forma de apresentação do Balanço Geral do Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo" em 26/6/2003, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária para receber parecer. Cabe a esta
Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a",
do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal da matéria.

Fundamentação
O autor do projeto pretende sejam adotados mecanismos que

possam conferir maior transparência à gestão pública, por meio de
mudanças no Balanço Geral do Estado.

Nos termos do projeto, deverá ser instituída a obrigatoriedade de
apresentação, por meio do Balanço Geral, dos demonstrativos de
execução das despesas por região e por meta e das despesas
efetuadas para o cumprimento das vinculações constitucionais de
receitas.

A matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Existem, ainda,
conforme evidenciado na justificação da proposta, instruções
normativas dos Tribunais de Contas da União e do Estado e
dispositivos da Lei Complementar n° 101, a Lei de Responsabilidade
Fiscal, os quais também se aplicam à espécie.

O que se observa, entretanto, é a inexistência de vedação de ordem
constitucional ou legal a que o Estado federado venha a adotar
normas suplementares com o objetivo de melhor detalhar os
documentos de natureza contábil gerados pela administração pública,
conforme ocorre no caso em análise, uma vez que a Cada da
República atribui competência à União, aos Estados e ao Distrito
Federal para legislar concorrentemente sobre direito financeiro.

A Constituição mineira, por seu turno, dispõe em seu art. 74 que "a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é
exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade".

Esta Casa Legislativa, portanto, no exercício das suas prerrogativas
constitucionalmente asseguradas, notadamente aquelas previstas no
art. 61 da Constituição mineira, encontra-se apta a estabelecer novos
mecanismos de controle dos gastos públicos, conforme pretendido.
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Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade legalidade do Projeto de Lei Complementar n°
41/2003.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Gilberto

Abramo - Welitori Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°57/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria da Comissão Especial do Tribunal de Contas, a proposta

de emenda à Constituição em epígrafe visa a alterar o art. 124 da
Constituição do Estado, que "dispõe sobre o Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas".

Publicada em 19/9/2003, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos da alínea "a" do
inciso 1 do art. 111 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, decorrente dos trabalhos desenvolvidos

pela Comissão Especial do Tribunal de Contas e constante no Anexo
4 do relatório final da mencionada Comissão, visa a alterar a redação
do art. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o exercício do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça
Militar por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público
Estadual. O projeto acrescenta, ainda, artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

De acordo com a redação proposta, o art. 124 passará a dispor
sobre o exercício do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça
Militar por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público
Estadual e sobre a organização do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas por meio de lei complementar. No que concerne ao
acréscimo de dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, a proposição em epígrafe determina o envio de projeto
de lei complementar dispondo sobre a organização do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas no prazo de 60 dias, atribuindo a
sua iniciativa ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral de Justiça
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do Estado.

O art. 124 da Carta Estadual continha expressão declarada
inconstitucional pelo STF em acórdão proferido na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.068-4, em 3/4/2003, e publicado em
16/5/2003. O dispositivo estabelecia que "o Ministério Público junto do
Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça Militar será exercido por
Procurador de Justiça integrante do Ministério Público Estadual", em
dissonância com o que estabelecem o § 30 e a alínea "cl" do inciso II
do § 50 do art. 128, os § 20 e 30 do art. 129 e o art. 130 da
Constituição da República.

De acordo com a mencionada decisão, a expressão "do Tribunal de
Contas e" não tem eficácia, o que vem impedir a investidura nos
cargos do Ministério Público especial, que deve atuar junto ao Tribunal
de Contas do Estado, de pessoa estranha à carreira, na qual somente
se pode ingressar por meio de concurso público de provas e títulos. E
importante ressaltar que, até a decisão proferida na ADIN n° 2.068-4,
o Ministério Público especial vinha sendo exercido por Procuradores
de Justiça integrantes do Ministério Público Estadual.

O art. 130 da Constituição da República dispõe que aos membros do
Ministério Público especial aplicam-se as disposições pertinentes a
direitos, vedações e forma de investidura na carreira dos Ministérios
Públicos da União e dos Estados.

Em vista disso e de acordo com o entendimento do órgão máximo
do Poder Judiciário nas diversas decisões proferidas acerca da
matéria, é garantido aos integrantes da carreira do Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas um estatuto especial destinado a
assegurar-lhes a independência, preservar-lhes a imparcialidade e
conferir-lhes vantagens, impondo-lhes também, para efeito de
ingresso nessa instituição, a necessidade de aprovação em concurso
público. Também é garantida aos membros do Ministério Público
especial a forma de investidura no cargo de Procurador-Geral, por
meio da formação de lista tríplice e nomeação pelo Chefe do Poder
Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
prescrita no art. 128, § 30, da Carta Federal. O STF, em decisão
proferida na ADIN n° 1.791-1 -PE , assim se pronunciou:

"Aliás, em se tratando de investidura no cargo de Procurador-Geral,
no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, ela há de



1442
observar, também, o disposto no § 3° do art. 128, c/c o art. 130,
competindo à própria instituição a formação de lista tríplice para sua
escolha, depois, por nomeação pelo Chefe do Poder Executivo, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução".

Outro ponto importante é a definição da estrutura e da forma a ser
dada à instituição Ministério Público especial. Conforme a já
mencionada decisão do STF, o Ministério Público especial não goza
da verdadeira autonomia atribuída ao Ministério Público Estadual.
Segundo o acórdão emitido em decisão cautelar, confirmada no
mérito:

certo é que esse dispositivo constitucional (o art. 130 da Carta
Federal) não impôs aos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de
Contas a organização e a autonomia atribuídas aos Ministérios
Públicos comuns. Preceituou, em verdade, que os direitos, as
vedações e a forma de investidura dos membros dos Ministérios
Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal aplicam-se aos
membros dos Ministérios Públicos que atuam perante as Cortes de
Contas".

Como se observa no acórdão proferido na ADI n° 789-DF, ajuizada
pelo Procurador-Geral da República para impugnar normas inscritas
na Lei n°8.443, de 1992, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União, cuja ementa foi publicada em 19/12/94, o exame
do art. 130 da Constituição Federal

"permite nele divisar, desde logo, a existência de cláusula de
garantia de ordem meramente subjetiva, desprovida de conteúdo
orgânico-institucional, e vocacionada, no âmbito de sua destinação
tutelar, a proteger os integrantes do Ministério Público - e a estes
somente - no relevante desempenho de suas funções junto aos
Tribunais de Contas".

Ainda de acordo com entendimento do STF, o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União é instituição que não integra o
Ministério Público da União e não dispõe de fisionomia institucional
própria. Assim sendo, o entendimento daquela Corte é o de que "a
mera previsão constitucional da existência de um Ministério Público
especial junto ao Tribunal de Contas não basta, contudo, para
conferir-lhe as mesmas prerrogativas jurídicas que inerem, no plano
institucional, ao Ministério Público da União e dos Estados membros"
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(ADI n° 789-DF). Não obstante o elevado grau de autonomia
conferido aos membros desse Ministério Público especial, há que se
reconhecer que o art. 130 da Constituição da República não tem o
condão de atribuir-lhe a autonomia institucional atribuída ao Ministério
Público comum pela norma constitucional.

Dessa maneira, entende o STF, conforme o acórdão da já
mencionada ADI n° 789-DF, que

"O Ministério Público especial de que trata a Lei n° 8.443/92 - não
obstante entendimento diverso expendido por Pontes de Miranda .... -
integra a própria organização administrativa do Tribunal de Contas da
União, ainda que privilegiado por regime jurídico especial, sob pena
de qualificar-se, na medida em que é totalmente alheio à estruturação
orgânica do Ministério Público da União, como um corpo destituído de
qualquer referência ou vinculação de ordem institucional".

De acordo com a decisão proferida, a Constituição Federal, não
estendendo a esse Ministério Público especial a prerrogativa de iniciar
o processo de formação das leis - e achando-se ele estruturado
administrativamente no Tribunal de Contas da União -, permitiu que
essa Corte de Contas viesse a inclui-lo na proposição legislativa
concernente à sua organização e estrutura, já que possui autonomia
para fazê-lo.

Assim sendo, entendeu o STF que o art. 130 atribuiu aos membros
do Ministério Público especial um "status" jurídico especial e uma
autonomia funcional sem, contudo, atribuir-lhes a correspondente
outorga de autonomia institucional. Os membros do Ministério Público
especial encontram-se, assim, formalmente vinculados às Cortes de
Contas e à sua estrutura administrativa, mesmo que submetidos ao
especial regime jurídico e às garantias da vitaliciedade, da
inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos.

E necessário ressaltar que o relatório final apresentado pela
Comissão Especial do Tribunal de Contas, instalada com o objetivo de
promover um amplo estudo sobre a atuação da Corte de Contas de
Minas Gerais, apresentou esta proposta com o objetivo de adequar a
Constituição do Estado ao prescrito na Carta Federal e de atender ao
prescrito na decisão da já mencionada ADIN n° 2.068-4, de 3/4/2003,
cujo acórdão foi publicado em 16/5/2003. Além disso, é parte
integrante do seu relatório final outra proposta de emenda ao texto
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constitucional mineiro, para que o acesso aos cargos de Auditor
do Tribunal de Contas seja feito por meio de concurso público. E que,
de acordo com o art. 79 da Constituição Estadual, o acesso aos
referidos cargos se daria por meio de nomeação pelo Governador do
Estado, depois de aprovada a escolha dos nomes dos Auditores pela
Assembléia Legislativa, tendo o indicado cumprido os seguintes
requisitos: possuir título de curso superior de Direito, Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração Pública; ter mais
de cinco anos de exercício de função ou de efetiva atividade
profissional que exijam os conhecimentos nas áreas mencionadas;
possuir idoneidade moral e reputação ilibada e ter, no mínimo, 30, e,
no máximo, 65 anos de idade na data da indicação. Ocorre que, por
força de decisão do STF proferida na ADIN 1.067 MG, cujo acórdão
foi publicado em 21111/97, o "caput" e os incisos 1 a IV do art. 79 da
Constituição do Estado e a expressão "os mesmos direitos" inscrita na
primeira parte do § 10 do referido artigo também foram declarados
inconstitucionais. A correção da inconstitucionalidade é matéria objeto
da Proposta de Emenda à Constituição n° 5812003, que tramita nesta
Casa.

Assim sendo, por considerar que as Propostas de Emenda à
Constituição n os 57 e 58/2003 são conexas por força do objeto,
propomos a inclusão, em nosso parecer, da solução global do
prpblema, já que a aprovação de uma proposta de emenda ao texto
constitucional sem a aprovação da outra comprometeria os trabalhos
desta Comissão, bem como daquela responsável pelos estudos sobre
a atuação da Corte de Contas mineira. Ressaltamos que este relator
também foi responsável pela relatoria dos trabalhos daquela
Comissão.

Além disso, é necessário salientar que a seção do texto
constitucional que trata do Tribunal de Contas, em razão do grande
número de declarações de inconstitucional idade por parte do órgão
máximo do Poder Judiciário, encontra-se quase desfigurada. Assim
sendo, o tratamento das matérias de forma conjunta permite-nos fazer
um trabalho com maior precisão no que concerne à técnica legislativa.

Observa-se que a organização federal pressupõe a precedência da
Constituição da República sobre a do Estado e impõe a esta normas
centrais, que vão conferir homogeneidade aos ordenamentos parciais
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constitutivos do Estado Federal. As normas centrais referem-se
aos princípios constitucionais, aos princípios informadores e às regras
de preordenação do Estado membro.

Em seu art. 70, o texto constitucional estabelece que a fiscalização
contábil, financeira, operacional e patrimonial da União, quanto à
legalidade e à economicidade, será realizada pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, a ser exercido com auxílio do
Tribunal de Contas. Dessa feita, a existência de um sistema de
controle externo, com fundamento no princípio da separação de
Poderes, é consagrada pela Constituição da República. A regra básica
de competências atribuídas ao Poder Legislativo para exercício do
controle externo sobre os atos do Poder Executivo é introduzida pela
Carta Federal, assim como a forma, a composição e as competências
do Tribunal de Contas, órgão incumbido de exercer auxílio nesse
controle. Assim, a Constituição mineira adotou, em seu texto, a
distribuição de competências para o exercício do controle externo
preconizada na Carta da República, atribuindo ao Poder Legislativo o
exercício do controle externo sobre os atos do Poder Executivo, a ser
desempenhado com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Do mesmo modo, a forma, a composição e as competências da
Corte de Contas Estadual seguiram o modelo da Constituição Federal,
conforme preconizado em seu art. 75, "caput" e parágrafo único, que
determina que as normas estabelecidas se aplicam, no que couber, à
organização, à composição e à fiscalização dos Tribunais de Contas
dos Estados, que serão integrados por sete Conselheiros e terão
tratamento constitucional. Assim sendo, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal sobre as questões relacionadas ao Ministério Público
especial, no que concerne às regras contidas no inciso 1 do § 2° do art.
73, no § 30 do art. 128, nos § 20 e 30 do art. 129 e no art. 130, todos
da Carta da República, aplica-se ao sistema de controle externo e à
organização da Corte de Contas do Estado. Da mesma maneira,
impõem-se ao texto constitucional do Estado, para os Auditores do
Tribunal de Contas, as regras sobre concurso público contidas no
inciso II do art. 37 da Carta Federal:

"Art. 37-
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
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títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;". (Redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, de
4/6/1998.)

A proposta em epígrafe, a partir do exposto, merece ser aprimorada
para se adequar à jurisprudência do STF, motivo pelo qual
apresentamos o Substitutivo n°1.

No que concerne ao art. 1° da proposta original, vimos a
necessidade de deslocar o comando de organização do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas por meio de lei complementar
para o art. 77, já que o referido "parquet" tem características
específicas, distintas daquelas do Ministério Público Estadual.
Portanto, a matéria deve ser tratada na subseção do texto
constitucional que trata da fiscalização e dos controles da
administração pública e, por conseqüência, da organização do
Tribunal de Contas. Além disso, o seu conteúdo deve ser alterado,
visando ao atendimento das normas constitucionais federais e tendo
em vista a já mencionada jurisprudência do STF acerca da matéria.

Quanto ao art. 20 da proposta original, a regra de iniciativa para a lei
complementar que regulará a matéria não pode ser alterada, devendo
ser respeitado e mantido, no texto constitucional estadual, o comando
geral da Constituição Federal, já que este constitui norma de
preordenação.

Consideramos necessária a inclusão de uma regra de transição para
a nomeação de um Procurador-Geral para o Ministério Público
especial até a realização de concurso público de provas e títulos para
posterior nomeação dos integrantes da carreira.

E que, até a nomeação dos futuros Procuradores, faz-se necessária
a nomeação, em caráter precário, de um Procurador-Geral, para
garantir a continuidade da atuação administrativa, já que qualquer
nomeação efetuada sem previsão constitucional ou legal pode
acarretar a invalidade dos atos praticados e, conseqüentemente,
prejuízo para administrados. De acordo com Celso Antônio Bandeira
de Mello, em sua obra intitulada 'Curso de Direito Administrativo"
(Malheiros Editores, 1995, p.29), 'uma vez que a Administração é
curadora de determinados interesses que a lei define como públicos e
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considerando que a defesa e prosseguimento deles é, para ela,
obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade da atividade
administrativa é princípio que se impõe e prevalece em quaisquer
circunstâncias".

Ressaltamos que esta Casa recebeu do Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, José Pontes Júnior, ofício encaminhando o parecer exarado
pelo Promotor de Justiça Assessor Especial, João Medeiros da Silva
Neto, sobre procedimento instaurado na Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa do Patrimônio Público, referente a ato de
nomeação para o cargo de Procurador-Chefe do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas. O referido parecer, ao mencionar a
necessidade da adoção de medida transitória para permitir a
continuidade na atuação daquele "parquet" junto à Corte de Contas do
Estado, endossa a posição deste relator em relação à matéria.

Quanto à técnica legislativa adotada na questão relativa ao
provimento dos cargos de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, inserimos o § 30 no art. 79, em conformidade com o que
dispõe a alínea "c" do inciso III do art. 12 da Lei Complementar
Federal n° 95, de 26/2/98, alterada pela Lei Complementar n° 107, de
26/4/2001:

"Art. 12 - A alteração da lei será feita:

lii- nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do
dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as
seguintes regras:

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado,
vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou
de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do
Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa
indicação, seguida da expressão 'revogado', 'vetado', 'declarado
inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal', ou 'execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do
art. 52, X, da Constituição Federal';".

No que concerne à composição de Auditores no Tribunal de Contas,
fica mantido o número de sete, já que a mencionada ADIN 1.067 MG,
cujo acórdão foi publicado em 21/11/97, não questionou a sua
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especificação no texto constitucional, mas tão-somente a forma de
ingresso nos cargos - sem o concurso público e em dissonância com o
prescrito no inciso II do ad. 37 da Constituição da República - e a
concessão das "mesmas garantias' aos Auditores quando em
substituição aos Conselheiros daquela Corte de Contas. E nosso
entendimento, ainda, que o número de Auditores deve ser igual ao
número de Conselheiros que compõem a Corte, por uma questão de
simetria, já que existe a garantia de que aqueles podem substituir
estes últimos. Quanto às especificações de formação e qualificação
profissionais, de tempo de atividade profissional e idade mínima e
máxima para ingresso no cargo de Auditor, excluímos tais requisitos
da norma constitucional por se tratar de matéria de lei, respeitadas as
regras de iniciativa contidas nos arts. 65 e 66 da Constituição do
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 57/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta os § 40 e 50 ao art. 77 e o § 30 ao art. 79 da

Constituição do Estado e dispositivo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

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

acrescido dos seguintes % 40 e 50:
"Art. 77 -
§ 4° - Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao

qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da
indivisibilidade e da independência funcional e ao qual incumbe, na
forma de lei complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua
execução.

§ 50 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se
de Procuradores, brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em
concurso público de provas e títulos e nomeados pelo Governador do
Estado, que também escolherá e nomeará o seu Procurador-Geral
entre aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos
integrantes da carreira, para mandato de dois anos, permitida uma
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recondução.

Art. 2° - O art. 79 da Constituição do Estado passa a vigorar
acrescido do seguintes § 30

"Art. 79 -
§ 30 - Os Auditores do Tribunal de Contas, em número de sete,

serão nomeados com base em concurso público de provas e títulos,
observada a classificação e cumpridos os requisitos estabelecidos em
lei.".

Art. 30 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado fica acrescido do seguinte art. 122:

"Art. 122 - O Governador do Estado nomeará, interinamente,
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
até a realização de concurso público de provas e títulos para
provimento dos cargos de Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.

§ 10 O concurso público a que se refere o "caput" deste artigo será
convocado pelo Tribunal de Contas do Estado e realizado no prazo de
cento e oitenta dias contados da promulgação desta emenda à
Constituição, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Minas Gerais, na sua realização.

§ 2° - Após a homologação do resultado do concurso a que se refere
este artigo, os Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas elaborarão lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do
Estado, para escolha e nomeação do seu Procurador-Geral.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Marília

Campos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°615/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n° 615/2003
dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/4/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às de Saúde e de Fiscalização
Financeira.
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Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento

Interno, cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O tema saneamento básico vem desafiando políticos e cientistas de

diferentes áreas do saber, em razão de sua dimensão interdisciplinar.
Com efeito, engenheiros, sanitaristas, juristas, administradores
públicos, entre outros, buscam respostas para os intrincados
problemas que surgem da necessidade de se assegurar saneamento
básico a todos.

Há quem afirme que 80% das doenças e mais de um terço da taxa
de mortalidade em todo o mundo estão associados à má qualidade da
água ou à falta de esgotamento sanitário adequado. Estima-se, ainda,
que apenas 52% da população seja atendida por rede coletora de
esgoto, o que não significa que os detritos coletados recebam o
devido tratamento. No Estado, a COPASA-MG assegura água tratada
a 56% da população e esgotamento sanitário a apenas 26%, segundo
informações constantes em seu "site" (www.copasa.com.br , acesso
em 13/10/2003).

No campo jurídico, a matéria também desafia o parlamento e os
estudiosos. Sabe-se que a tramitação do Projeto de Lei n° 4.14712001
se encontra paralisada no Congresso Nacional por ausência de um
mínimo de consenso.

Vejamos, inicialmente, o conceito de saneamento básico, bem como
o quadro normativo que envolve a matéria, para, em seguida, analisar
a viabilidade da proposição em exame. Ressalte-se que não nos
estenderemos na análise da legislação sobre a água, pois, embora
esse tema esteja intimamente ligado ao do saneamento básico, sua
disciplina própria não interfere no exame da proposição.

Saneamento básico compreende um conjunto de ações para
fornecimento de água tratada à população e escoamento e tratamento
de esgoto. Consiste em um processo que envolve desde a captação
da água, seu tratamento, sua adução e sua distribuição até o
escoamento e o tratamento do esgoto, de forma que a água utilizada
por uma cidade retorne limpa à natureza, podendo ser reutilizada para
qualquer de suas funções. Na Constituição da República, o
saneamento básico é mencionado inicialmente no art. 21, inciso XX,
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que estabelece a competência administrativa da União para
instituir diretrizes relativas a desenvolvimento urbano. E competência
comum dos três níveis de governo, além do Distrito Federal,
"promover ( ... ) a melhoria das condições de habitação e de
saneamento básico", nos termos do art. 23, inciso IX.

O art. 24, que estabelece as competências legislativas concorrentes
da União, dos Estados e do Distrito Federal, não menciona
expressamente o saneamento básico, embora disponha que compete
a tais entes federativos legislar sobre "proteção do meio ambiente e
controle da poluição" (inciso VI) e proteção à saúde (inciso XII). O
inciso 1 do art. 30 estabelece que compete ao município legislar sobre
assuntos de interesse local, enquanto o inciso V assegura a esse a
titularidade para a prestação de serviços, também com base no
conceito de interesse local.

Doutrina, jurisprudência e legislação reconhecem que, combinando-
se tais dispositivos constitucionais e considerando-se a ausência de
norma federal disciplinando a matéria, a competência para prestar os
serviços de saneamento básico é dos municípios. Nesse caso, vale
citar a ADIN n° 2.077-3, na qual, em liminar, reconheceu-se a
inconstitucionalidade de emenda à Constituição do Estado da Bahia, a
qual retirava do município a titularidade do serviço de fornecimento de
água em determinadas circunstâncias. Com o mesmo fito, o Supremo
Tribunal Federal suspendeu a eficácia de lei estadual que isentava do
pagamento de tarifa em caso de falta de fornecimento de água
durante determinado período. Entre os juristas que se dedicaram ao
tema, Luís Roberto Barroso ("Saneamento básico: competências
constitucionais da União, Estados e Municípios.". In: "Revista de
Informação Legislativa". Brasília, a. 38, n. 153, jan/mar. 2002) e Diogo
de Figueiredo Moreira Neto ("Poder concedente para o abastecimento
da água". In: "Mutações de Direito Administrativo". Rio de Janeiro:
Renovar, 2001, p. 237) sustentam a titularidade do município para a
prestação de tais serviços. A praxe confirma tal entendimento: em
Minas Gerais, a maioria dos municípios celebra contrato de concessão
de serviço público a ser prestado pela COPASA-MG. Por fim, a
própria legislação estadual reconhece a competência do município
para a prestação dos serviços de saneamento básico, nos termos art.
30 da Lei n° 11.720, de 28/12/94, que estabelece o seguinte:
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"Art. 30 - A execução da política estadual de saneamento básico,

disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos consagrados pela
Constituição do Estado, observados os seguintes princípios:

i- autonomia do município quanto à organização e à prestação de
serviços de saneamento básico, nos termos do art. 30, V, da
Constituição Federal;".

O reconhecimento da titularidade dos municípios para a prestação
do serviço de saneamento básico não isenta o Estado de sua
responsabilidade nesta matéria, porque, se o município não trata de
forma adequada o esgoto que produz, lançando-o, sem os devidos
cuidados, na natureza, o impacto transcende o seu território, podendo
comprometer não apenas a saúde da população, mas também o
próprio abastecimento de água de outras localidades. Dessa forma, é
preciso reconhecer que, além do interesse local, em alguns aspectos,
o saneamento básico envolve também interesse regional e, quiçá,
nacional. Assim, compete aos três entes federativos legislar sobre a
matéria. A existência da lei estadual mencionada é indício de que o
Estado federado dispõe de competência para legislar sobre a matéria.
Resta ao legislador estadual o desafio de identificar o seu campo de
incidência legislativa, de forma a não ofender a autonomia municipal.

E sob esse enfoque que analisamos a proposição em tela. Para
diminuir o risco de ofensa à autonomia municipal, sugerimos reduzir o
projeto a sua essência, que se encontra no "caput" do art. 4 0. O
projeto poderá, quando da análise do mérito, ser aperfeiçoado, desde
que as competências dos demais entes federativos sejam respeitadas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 615/2003 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento

básico.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - A concessionária do serviço público de saneamento básico

terá o prazo de até dez anos para a implantação do serviço de
tratamento de esgoto nas localidades onde a cobrança de tarifa de
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esgoto ocorra há mais de cinco anos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°642/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
642/2003 tem por objetivo a instituição do transporte rodoviário
intermunicipal alternativo de passageiros no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicações e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição institui o transporte coletivo intermunicipal alternativo

de passageiros, o qual será explorado por pessoas físicas, condutoras
autônomas, ou cooperativas de condutores 'constituídas de, no
mínimo, 12 cooperados, que trafeguem em veículo próprio ou de
aluguel e que, na data da publicação da lei almejada, sejam
delegatárias de serviço municipal de transporte de passageiros, em
veículos de 3 a 15 lugares.

O art. 30 da proposição estabelece que a exploração do serviço de
transporte rodoviário intermunicipal alternativo depende de prévia
autorização do DER-MG, que decidirá sobre os requerimentos de
autorização mediante procedimento simplificado e sumário de no
máximo sete dias.

Conforme o art. 40 do projeto, que trata das condições em que o
mencionado serviço será explorado, a tarifa não poderá ser inferior à
cobrada pelo transporte coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; o
embarque de passageiros se dará em local diverso do utilizado pelo
transporte coletivo regular; os veículos terão data de fabricação não
superior a oito anos e seguro total, inclusive para a cobertura de
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danos contra terceiros; e haverá inscrição, na parte externa do
veículo, da expressão "transporte alternativo".

A proposição não encontra respaldo na ordem jurídico-
constitucional.

O primeiro aspecto inconstitucional do projeto refere-se à
possibilidade de exploração, em caráter precário, do transporte
alternativo, até que a matéria seja devidamente regulamentada,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 4 0 . Tal dispositivo prevê
essa possibilidade de exploração para os que preencherem os
requisitos exigíveis para o pedido de autorização. O texto
constitucional exige a realização de processo licitatório para escolha
de delegatário de serviço público. Trata-se de regra que deriva
diretamente da aplicação do princípio da impessoalidade, marca
essencial do modelo de administração pública adotado em nossa Lei
Fundamental. A possibilidade da outorga do serviço desacompanhada
de licitação, nos termos preconizados pelo projeto, é pretensão
manifestamente inconstitucional.

Observe-se, por outro lado, que a excessiva largueza, para não
dizer ausência, de parâmetros balizadores do serviço público que se
pretende criar, como da autorização que se quer permitir, ofende de
maneira frontal os princípios da moralidade, da eficiência e da
razoabilidade, na medida em que possibilita uma prestação de serviço
público dissociada de quaisquer garantias e controles em defesa do
interesse público envolvido na hipótese em questão. A proposição
possibilita, na realidade, a apropriação do serviço por interesses
escusos e para finalidades privadas.

Note-se, por outro lado, que a Constituição do Estado, no art. 10, IX,
estabelece que os serviços de transporte rodoviário de passageiros
somente poderão ser explorados por terceiros mediante concessão,
norma que implica na contratação de prazo certo e após processo
licitatório na modalidade concorrência, entre outras obrigações. A Lei
Federal n° 8.987, de 13/2/95, por seu turno, estabelece, em seu art.
2°, II, que somente poderão receber concessões do poder público
pessoas jurídicas ou consórcios de empresas. Tal regra se opõe a
disposição essencial da proposição em estudo, inviabilizando-a
juridicamente.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 642/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Weliton Prado (voto contrário) - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°644/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Simões, o Projeto de Lei n° 644/2003
dispõe sobre prestação de serviço pelas concessionárias de serviço
público de saneamento básico e de energia elétrica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria,
preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 644/2003 visa a transferir para as

concessionárias de energia elétrica e de saneamento básico encargos
relativos à instalação de padrões de energia elétrica e de água,
respectivamente. O projeto de lei não deixa claro, mas sua justificação
revela que o ônus financeiro da instalação dos equipamentos será das
concessionárias.

Para a análise da proposição, faz-se necessário o reconhecimento
da titularidade para a prestação dos mencionados serviços.

Quanto à energia elétrica, não resta dúvida de que a competência é
da União, nos termos do art. 21, XII, "b", da Constituição da República.
Apenas para explicitar o quadro normativo no qual a matéria se insere,
vale informar que osserviços de energia elétrica são disciplinados
pela Lei Federal n° 9.427, de 26/12/96, que instituiu a Agência
Nacional de Energia Elétrica, órgão ao qual compete fixar as regras
para a concessão do referido serviço público. A CEMIG, sociedade de
economia mista, é a concessionária responsável pela prestação desse
serviço público no Estado.

A Constituição da República não explicita a titularidade para os
serviços de fornecimento de água. Não obstante, a jurisprudência, a
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doutrina e a praxe institucional reconhecem o município como o
titular da prestação de serviços públicos de saneamento—básico.
Nesse sentido, vale citar a ADIN n° 2.077-3, na qual, em liminar, se
reconheceu a inconstitucionalidade de emenda à Constituição do
Estado da Bahia, a qual retirava do município a titularidade do serviço
de fornecimento de água em determinadas circunstâncias. Entre os
juristas que se dedicaram ao tema, Luís Roberto Barroso' e Diogo de
Figueiredo Moreira Net0 2 sustentam a titularidade do município para
prestação de tais serviços. A praxe confirma tal entendimento: em
Minas Gerais, a maioria dos municípios celebra contrato de concessão
de serviço público a ser prestado pela COPASA-MG.

Ora, cabe ao Poder concedente regulamentar a prestação do
serviço público, nos termos do art. 29 da Lei n° 8.987, de 1995, "in
verbis":

"Art. 29 - Incumbe ao Poder concedente:
- regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a

sua prestação;".
Poder-se-ia indagar se as concessionárias estiveram autorizadas a

oferecer aos consumidores mais do que o fixado nos contratos de
concessão. Deve-se salientar que as empresas que prestam serviços
públicos por meio de contratos dessa natureza regem-se pelo
princípio do equilíbrio econômico-financeiro, de forma que não é
possível atribuir a elas encargos que possam romper com esse
equilíbrio. Alega o autor da proposição em tela que seria apenas mais
um investimento sob sua responsabilidade, integrado, como os
demais, à estrutura de custos dos serviços prestados. Ora, a estrutura
de custo é a referência básica para a fixação da tarifa estabelecida no
contrato de concessão; portanto, ela não pode ser ampliada sem que
seja revista a remuneração pelos serviços prestados.

Não se descarta, ainda, a possibilidade de o Estado, com seus
recursos arrecadados por meio de impostos, subsidiar a ampliação
dos serviços públicos prestados pelas concessionárias que integram a
sua administração indireta. Esta alternativa deve, contudo, constar do
orçamento anual, que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 66, III, "1", da Constituição do Estado.

Por essas razões, o projeto em exame, apesar das nobres intenções
que motivam seu autor, não pode prosseguir para ser apreciado
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quanto ao mérito.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n°644/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Weliton Prado (voto

contrário) - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças - Gustavo Valadares -
Ermano Batista.
1 Saneamento básico: competências constitucionais da União,

Estados e Municípios. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a.
38, n. 153, jan/mar. 2002

2 Poder concedente para o abastecimento da água. In: Mutações de
Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 237

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°657/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 657/2003

dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do
fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1 0/5/2003, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição obriga as empresas que operam com frotas de

veículos automotores a afixar, nos uniformes dos motoristas e
ajudantes de viagem, etiqueta informando o grupo sangüíneo e o fator
RH desses profissionais. A referida etiqueta deverá localizar-se na
parte dianteira do uniforme ou camisa do funcionário.

O art. 30 do projeto estabelece o prazo de 90 dias para que as
empresas promovam as medidas necessárias ao cumprimento da lei,
e o art. 40 dispõe sobre sanção para o caso de seu descumprimento,
com multa de 500 UFIRs a ser imposta pelo poder concedente do
serviço público de transporte de passageiros.

A medida legislativa que se pretende instituir objetiva, a toda
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evidência, agilizar e tornar mais eficientes os procedimentos de
socorro às vítimas de acidentes de trânsito. De fato, em um
atendimento emergencial, a informação relativa ao tipo sangüíneo
pode constituir fator determinante para evitar a morte de um indivíduo
nas situações em que for necessário providenciar transfusões
sangüíneas.

O transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de
competência do Estado, que deve explorá-lo diretamente ou mediante
concessão, nos termos do disposto no art. 10, inciso IX, da
Constituição mineira. Cabe, pois, ao Estado legislar sobre as
condições em que os serviços por ele delegados devem ser prestados
pelos concessionários. Com esse propósito, foi editada a Lei n°
10.453, de 22/1/91, que dispõe sobre a concessão e permissão de
serviços públicos no âmbito do Estado, estabelece o regime das
empresas concessionárias e permissionárias e dá outras providências.

Portanto, a referida lei trata genericamente da concessão e
permissão. No caso em exame, objetiva-se estabelecer uma exigência
específica para o serviço de transporte coletivo. Trata-se, pois, de
matéria que se insere no domínio de competência legislativa do
Estado membro.

De outra parte, a proposição encontra ainda respaldo no disposto no
art. 24, inciso XII, da Constituição da República, o qual permite ao
Estado legislar, pela via da competência concorrente, sobre matéria
relativa à proteção e à defesa da saúde. Na hipótese sob comento,
cuida-se de proteger a integridade física dos motoristas e ajudantes
de viagem das empresas concessionárias do transporte intermunicipal
de passageiros do Estado.

Ressalte-se que inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa, o que autoriza este parlamento a deflagrar o processo
legislativo sobre a matéria.

Entretanto, o projeto merece alguns reparos.
Considerando o alcance da norma inserta no art. 1°, que deve se

restringir às concessionárias do serviço de transporte intermunicipal
de passageiros do Estado, sob pena de invadir a seara afeta ao
transporte coletivo de passageiros cuja normatização é da
competência dos municípios, apresentamos a Emenda n° 1, que dá
nova redação ao art. 1° do projeto, deixando clara essa intenção do
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legislador.

O art. 20 especifica a localização da etiqueta no uniforme do
funcionário. Entendemos que essa medida é própria do regulamento a
ser editado pelo Poder Executivo. Por essa razão apresentamos a
Emenda n°2, que suprime o referido dispositivo.

Como a lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo com
vistas a sua implementação e fiscalização, ocasião em que será fixado
prazo para as empresas se adequarem às disposições da lei, perde o
sentido a manutenção do art. 3 0 do projeto, que estabelece o prazo de
90 dias para que as empresas concessionárias promovam as medidas
necessárias à observância da lei. Diante disso, suprimimos o referido
dispositivo por meio da Emenda n° 3.

O art. 40 estabelece que o descumprimento da lei importará no
pagamento, pela empresa infratora, de multa no valor de 500 UFIRs, a
ser imposta pelo poder público. Todavia, considerando que o índice
Unidade Fiscal de Referência - UFIR - foi extinto, apresentamos a
Emenda n° 4, que adota, na redação do art. 40 , a Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG. Além disso, aperfeiçoamos a
redação do dispositivo em nome da técnica legislativa.

Por fim, apresentamos a Emenda n° 5, que inclui a cláusula
regulamentadora pelo Poder Executivo, o qual, quando da
regulamentação da lei, estabelecerá o órgão competente desse Poder
que ficará responsável pela implementação da lei e pela fiscalização
do seu cumprimento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 657/2003 com as
Emendas nos 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - As concessionárias do serviço de transporte intermunicipal

de passageiros do Estado ficam obrigadas a afixar nos uniformes dos
motoristas e dos ajudantes de viagem etiqueta informando o grupo
sangüíneo e o fator AH.".

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 20 , renumerando-se os demais.

EMENDA N°3
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Suprima-se o art. 3°, renumerando-se os demais.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
"Art. 4° - O não-cumprimento do disposto nesta lei importará o

pagamento de multa no valor de 500 (quinhentas) UFEMGs.".
EMENDA N°5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de noventa dias contados da sua publicação.".
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°663/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 663/2003
visa dispor sobre a proibição da concessão de garantia pelo Estado
em operações de crédito.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/5/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar a juridicidade,
a constitucionalidade e a legalidade da matéria, o que passamos a
fazer na forma que se segue.

Fundamentação
O projeto em análise contém dois preceitos básicos, que constituem

o núcleo central da matéria nele tratada. O art. 1° veda genericamente
ao Estado a concessão de qualquer garantia em operações de crédito
de terceiros. O art. 2° define operações de crédito como "os
compromissos assumidos com credores situados no País ou no
exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de
título, aquisição financeira de bens e serviços, arrendamento mercantil
e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados
financeiros".

O art. 163, 1 e III, da Constituição da República determina, em
termos inequívocos, que lei complementar disporá sobre finanças
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públicas e concessão de garantias pelas entidades públicas. Com
fulcro no citado comando constitucional, foi editada a Lei
Complementar Federal n° 101 de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal -, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. O "caput"
do art. 40 da referida lei prescreve:

"Art. 40 - Os entes poderão conceder garantia em operações de
crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as
normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as
condições estabelecidos pelo Senado Federal" (grifos nossos).

Como se vê, a norma geral editada pela União, no exercício de
competência deferida pelo constituinte, permite ao Estado-membro a
concessão de garantia, desde que sejam respeitadas as diretrizes
constantes na citada lei complementar e os limites definidos pela
Câmara Alta. Existe, pois, cristalina incompatibilidade entre o art. 1° da
proposição e o art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de
observância obrigatória por parte dos entes federados. Essa evidente
antinomia afasta a possibilidade de se introduzir, no ordenamento
jurídico do Estado, dispositivo conflitante com a norma nacional, o
qual padeceria de vício de inconstitucionalidade, sujeitando-se à
fulminação pelo Poder Judiciário, mediante provocação da parte
interessada e com legitimidade para tanto.

Saliente-se que o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa
privativa que lhe assegura o art. 52, VII, da Lei Maior e atendendo ao
comando do art. 40 da mencionada lei complementar, promulgou a
Resolução n° 43, de 2001, que dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
inclusive sobre concessão de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências. O art. 70, 1, da citada resolução
estabelece que o montante global das operações de crédito realizadas
em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da receita
corrente líquida.

No que tange especificamente à concessão de garantia, é oportuno
trazer à colação a regra do art. 90 dessa resolução, que fixa o limite
máximo da seguinte forma: "O saldo global das garantias concedidas
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios não poderá
exceder a 22% (vinte e dois por cento) da receita corrente líquida ....
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(grifos nossos).

O conjunto de disposições emanadas do Congresso Nacional e do
Senado restringe o campo de atuação das demais unidades
federadas. O legislador estadual não pode prever comando genérico
que proíba, em qualquer situação, garantia nas operações de crédito,
uma vez que existem normas gerais permissivas com limites
previamente determinados. Além disso, essa vedação ampla poderia
comprometer, parcialmente, o exercício da função administrativa, que
é a atividade típica do Poder Executivo e compreende uma pluralidade
de ações com vistas à proteção do interesse público.

O outro grave problema do projeto em exame reside na definição de
operação de crédito constante no art. 20, que reproduz,
essencialmente, o comando do art. 29, III, da Lei Complementar
Federal n° 101 e do "caput" do art. 3° da resolução em referência. Ora,
sabe-se que a novidade introduzida na ordem jurídica é uma das
principais características da lei, juntamente com a generalidade, a
abstração e a obrigatoriedade, elementos identificadores da lei em
sentido material. Ao repetir o conteúdo previsto em norma federal, o
preceito estadual nada acrescenta ao sistema normativo nem modifica
situações jurídicas anteriores, constituindo disposição inócua.
Ademais, a reprodução desnecessária de normas legais, que não
acarreta inovação no ordenamento positivo, nãb se coaduna com o
procedimento de consolidação e sistematização das leis, que consiste
'no enxugamento do universo normativo para facilitar o conhecimento
e a localização das regras jurídicas. Esse processo consolidatório vem
sendo implementado gradativamente pela Câmara dos Deputados e
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Dessa forma, não obstante a meritória preocupação do parlamentar
com o endividamento do Estado, a proposição contém vícios que
comprometem sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 663/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Leonidio Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°850/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em

epígrafe altera o art. 1° da Lei n° 13.722, de 2000, que dispõe sobre o
pagamento de militares, de servidores públicos e de pensionistas do
Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/6/2003, o projeto foi
encaminhado às comissões competentes para receber parecer.

Preliminarmente, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno, compete a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo alterar o art. 1° da Lei n° 13.722, de

2000, que permite aos militares, aos servidores públicos, ativos e
inativos, e aos pensionistas das administrações direta e indireta do
Estado optar pelo recebimento de seus vencimentos integrais,
remuneração, proventos e pensões por intermédio de cooperativa de
economia e crédito mútuo, constituída de acordo com a Lei Federal n°
5.764, de 16/12/71, ou de instituição bancária que integre o sistema
financeiro nacional.

Propõe-se incluir, por meio da alteração do art. 1°, além das
previstas na referida lei, outras cooperativas de crédito, inclusive as
cooperativas de crédito rural, para os fins a que ela se destina.

Nos termos da lei que se propõe alterar, o recebimento de
vencimento, remuneração, proventos e pensões se fará mediante
requerimento formal do interessado ao setor responsável pelo
pagamento da folha de pessoal do órgão ou da entidade a que esteja
vinculado funcionalmente, indicando a cooperativa ou a instituição
bancária, a agência e o número da conta corrente na qual deverão ser
efetuados os créditos.

A Lei Federal n° 5.764, de 1971, a que se refere a Lei n° 13.722, de
2000, define a política nacional de cooperativismo, institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências.

Ressalte-se que, conforme o disposto no art. 103 dessa lei federal,
as cooperativas de crédito estão subordinadas, na parte normativa, às
normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Em face da Resolução n° 3.106, de 25/6/2003, do Banco Central do
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Brasil, que aprova o regulamento que disciplina a constituição, a
autorização para funcionamento e alterações estatutárias, bem como
o cancelamento da autorização para funcionamento de cooperativas
de crédito, a área de atuação das cooperativas de crédito poderá ser
ampliada, de tal forma que uma cooperativa de crédito constituída
para exercer atividades da área rural pode incluir outra atividade de
natureza industrial ou comercial, por exemplo, e vice-versa, desde que
sejam atendidos todos os requisitos estabelecidos no regulamento.

Até o advento da citada resolução, as cooperativas de crédito rural
só podiam praticar operações com pessoas jurídicas, associadas,
desde que exercessem exclusivamente atividades agrícolas,
pecuárias ou extrativas na área de ação da cooperativa.

Todavia, com as novas regras, o serviço, a operação ou a atividade
adotada por uma cooperativa de crédito não é mais um direito seu
exclusivo, porquanto o uso da expressão "cooperativas de crédito" é
bastante para classificar tanto as cooperativas de crédito rural quanto
as demais cooperativas.

Em razão do exposto, propomos, ao final deste parecer, a
adequação da proposição à legislação atual.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei ri0 850/2003 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de

2000, a que se refere o art. l°do projeto, a seguinte redação:
"Art. 1" - Os militares e os servidores públicos, ativos e inativos, e os

pensionistas das administrações direta e indireta do Estado poderão
optar pelo recebimento de seus vencimentos integrais, remuneração,
proventos e pensões por intermédio de cooperativa de crédito,
constituída de acordo com a Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro
de 1971, à qual sejam filiados, ou de instituição bancária que integre o
sistema financeiro nacional, nos termos do disposto no inciso 1 do art.
192 da Constituição da República.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

889/2003
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 889/2003

dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/7/2003, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela disciplina as Parcerias Público-Privadas - PPP-

,que consistem em formas de contratação entre o Estado e entidades
do setor privado com o objetivo de estimular 6 investimento deste
último na implementação de obras, serviços e empreendimentos
públicos. Para tanto, o projeto cuida de estabelecer normas claras,
com o fim de fornecer ao setor privado a segurança jurídica
necessária para incentivá-lo a atuar como parceiro da administração
pública na realização de projetos estruturadores em áreas essenciais,
como transporte, sanamento, saúde e segurança, entre outras. Busca-
se, em última análise, fomentar o desenvolvimento econômico do
Estado e garantir à população a prestação de serviços públicos de
melhor qualidade.

O modelo de desenvolvimento econômico estimulado unicamente
com recursos públicos, que prevaleceu no Brasil nos anos 50 e 60,
por meio dos investimentos em grandes obras e da criação das
empresas estatais, causou um endividamento excessivo do Estado e
mostrou-se insustentável em longo prazo. Também a política de
privatizações, adotada com intensidade a partir da década de 90, não
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foi capaz de superar a crise fiscal e impulsionar os investimentos
necessários. Essa política trouxe, ainda, um complicador social, que é
o alto custo das tarifas cobradas pela prestação de serviços públicos
essenciais, componente que onera, sobremaneira, a população de
menor poder aquisitivo.

Pretende-se, com as parcerias público-privadas, inaugurar no
Estado um marco legal para iniciar uma nova era no relacionamento
entre o setor público e o privado, gerando compartilhamento de
experiências, de tecnologias, de investimentos operacionais e
financeiros, de riscos, de responsabilidades e de ganhos.

Não se pode dizer que as parcerias entre o Estado e o setor privado
para prestação de serviços públicos sejam propriamente uma
novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O setor privado já
desempenha inúmeras dessas tarefas, seja por meio de concessão ou
permissão, seja por outras formas de parceria já estabelecidas. Aliás,
a própria Constituição Federal prevê expressamente hipóteses em
que o particular vai desempenhar, em nome da administração,
determinados serviços. Todavia, o Programa PPP, que ora se discute,
Possui peculiaridades que o diferenciam de outros modelos de
parceria já firmados e propõe uma equação equilibrada entre os três
agentes envolvidos na prestação dos serviços públicos: a
administração pública, a iniciativa privada e os usuários do serviço.

Conforme se verifica na Mensagem n° 8612003, do Governador do
Estado, que encaminhou o projeto a esta Casa, as parcerias público-
privadas tornaram-se uma via moderna para enfrentar dois grandes
problemas: o da escassez de recursos orçamentários para
investimentos de alto custo e o desafio de suprir o déficit de projetos
estruturadores.

Nesse sentido, é louvável a iniciativa do Governo do Estado de
trazer a este parlamento o debate técnico e político a respeito dessa
nova modalidade de interlocução entre o público e o privado, que tem
como pano de fundo a própria redefinição do papel do Estado na
sociedade contemporânea. Antes mesmo que o Congresso Nacional
iniciasse a discussão sobre o anteprojeto de lei que institui normas
gerais sobre PPP, esta Casa já se aprofundava no debate da matéria,
o que coloca o Estado de Minas Gerais em posição de destaque, que,
aliás, sempre ocupou na Federação.

rÁl



1467
Tal iniciativa se ampara em experiências bem-sucedidas em

outros países, notadamente da Europa, dos quais a Inglaterra se
destaca com maior expressão. Também adotaram políticas nesse
sentido países como a Itália, o Canadá, a Holanda e a Irlanda. A
lógica subjacente a esse movimento consiste em deixar de enxergar o
setor privado como um mero financiador dos investimentos de
interesse público, buscando a sua participação no desenho, na
construção e na operação dos projetos, de forma a torná-los mais
eficientes. No caso inglês, foram realizados empreendimentos de
infra-estrutura pública nas áreas de saúde, educação e transportes,
que possibilitaram investimentos público-privados da ordem de 30
bilhões de libras esterlinas, no período de 1992 a 1997. (Dados
constantes do "Documento de Apresentação do PPP Brasil", do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília: outubro de
2002, p. 45.)

Em regra, o investimento nos projetos de PPP fica a cargo do
particular, que somente será remunerado a partir do momento em que
o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver disponível
para utilização. O projeto prevê formas de remuneração diferenciadas
para o ente privado, buscando superar as formas tradicionalmente
adotadas. Assim, o contratado poderá ser remunerado, conjunta ou
separadamente, mediante tarifa cobrada dos usuários, recursos do
Tesouro, cessão de créditos do Estado, transferência de bens móveis
e imóveis, cessão do direito de explorar bens públicos e outros de
natureza imaterial, bem como por receitas alternativas,
complementares, acessórias ou de projetos associados.

Tradicionalmente, quando o Estado realiza uma contratação com
base na Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regula os contratos
administrativos de obras e serviços pela administração pública, a
remuneração é feita com recursos orçamentários. Já nas contratações
realizadas mediante outorga de concessão ou permissão de serviços
ou obra a remuneração do contratado se dá, por via de regra,
mediante a cobrança de tarifa, embora a Lei n° 8.987, de 1995, não
vede outras formas de remuneração. O que se constata é que a
utilização isolada dessas formas de pagamento acabam por onerar de
forma excessiva ou os cofres públicos ou os próprios usuários. A
adoção de formas híbridas de remuneração e a sua variação segundo
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o desempenho do contratado na prestação do serviço, aliada à
previsão de que os investimentos do setor privado deverão ser
amortizados em contratos de longo prazo, pretendem tornar justo o
custo das tarifas a serem suportadas pelo usuário. Busca-se, também,
conciliar a agilidade na realização das obras ou na disponibilização do
serviço com a qualidade da sua prestação ou execução.

Vale lembrar que no dia 14/1012003 o Governo Federal, por meio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhou ao
Congresso o anteprojeto que institui as normas gerais sobre parcerias
público-privadas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. As declarações do titular da citada
Pasta são de que as PPP são a maior aposta do Governo na volta dos
investimentos no setor público. Com efeito, por força de norma
constitucional, a União tem competência para editar as normas gerais
sobre contratos administrativos e licitação, cabendo ao Estado
suplementar a legislação federal vigente. Esse é um dos desafios do
projeto, qual seja o de buscar inovações que permitam impulsionar a
participação da iniciativa privada, detalhando a formã como se dará
esse relacionamento, sem confrontar com as normas gerais,
instituídas pela União.

Nesse aspecto, não se pode deixar de destacar que a Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ -, ao analisar o projeto, deu importantes
passos na discussão e no aprofundamento da matéria, buscando
harmonizá-la com os ditames constitucionais e legais. Por meio do
Substitutivo n° 1, que apresentou, aprimorou o projeto, conferindo-lhe
uma formatação técnica e jurídica mais clara e precisa, de modo a
facilitar a sua compreensão por todos os interessados. Entre as
alterações propostas pela CCJ, merece destaque a que retirou do
projeto o dispositivo que autorizava o contratado a cobrar tarifa do
usuário no caso de inadimplemento do Estado. Tal dispositivo
contraria a lógica jurídica, uma vez que a instituição de tarifa é uma
das formas de remuneração a serem previstas no contrato e serve
para custear determinado serviço ou obra. Não pode ser a tarifa usada
como forma de penalizar o usuário por uma obrigação assumida pelo
Estado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Outra
importante alteração foi a inclusão, entre as matérias que não podem
ser objeto de delegação ao particular, das atividades que envolvam o
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exercício do poder de polícia e a atividade judicial do Estado.

Pode-se, assim, afirmar que, na forma do Substitutivo n° 1, o projeto
encontra-se em consonância com as normas constitucionais e legais
norteadoras da matéria, bem como com as idéias centrais do
anteprojeto de lei do Governo Federal que dispõe sobre as parcerias.

Também a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
propôs alterações ao projeto, as quais, no nosso entendimento,
aprimoram a proposição, merecendo, pois, ser acolhidas.

Seguindo a lógica do processo legislativo, esta Comissão não pode
furtar-se ao dever de contribuir para o aperfeiçoamento da proposição.
Para sintetizar a análise das alterações que passaremos a propor,
iremos dividir as emendas em dois grupos. Um visa unicamente a
aprimorar o Substitutivo n° 1 no tocante à técnica legislativa, corrigindo
algumas imperfeições de ordem formal e terminológica, não
merecendo, pois, maior elucidação. E o caso, por exemplo, da
Emenda n° 3, que altera a redação do art. 4° do Substitutivo n° 1, de
modo a deixar claro que os contratos de parceria público-privada
serão celebrados pelo Estado em nome dos órgãos de sua
administração direta ou pelas entidades da administração indireta. Tal
aprimoramento se justifica, uma vez que os órgãos da administração
pública não possuem personalidade jurídica, não podendo, dessa
forma, celebrar contratos. Como ensina Maria Sylvia di Pietro, "o
órgão é uma unidade com atribuições próprias exercidas com o intuito
de expressar a vontade do Estado; não se confunde, assim, com a
pessoa jurídica, embora seja uma de suas partes integrantes".
("Direito Administrativo", Sa ed., São Paulo, 1995: Editora Atlas. p.
348.) Integram também esse bloco as Emendas n os 4, 7, 9 e 13. O
outro grupo compõe-se de emendas que alteram mais
substancialmente a matéria, conforme passaremos a expor.

As Emendas nos 5 e 6 propõem alterações no art. 60 do substitutivo.
A primeira modifica a redação do seu inciso III, prevendo que, além da
direção superior de órgão e entidade públicos, não poderão ser objeto
de delegação as direções que envolvam o exercício de atribuições
indelegáveis. A segunda acrescenta o § 2 0 ao dispositivo, com vistas a
esclarecer que, embora estejam vedadas a delegação ao ente privado
de atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e
regulatória e que envolvam poder de polícia, é possível a delegação
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de atividades que tenham por objetivo o mero suporte técnico ou
material a tais atribuições.

A Emenda n° 8 prevê que, ao final do contrato de parceria, os bens
móveis e imóveis afetos à prestação do serviço reverterão para a
administração pública, salvo previsão contratual em contrário. O
objetivo dessa norma é assegurar que o Estado, mesmo após o
término do contrato de parceria, tenha condições de dar continuidade
à prestação do serviço público. Vale lembrar que o princípio da
continuidade dos serviços públicos é consagrado no ordenamento
jurídico brasileiro, previsto expressamente na Lei Federal n° 8.987, de
1995 (Lei de Concessões), e no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. Ademais, a amortização do investimento do particular nó
decorrer do contrato de parceria faz parte da essência dos contratos
de PPP, o que fortalece ainda mais a importância de no projeto
constar tal dispositivo.

A Emenda n° 10 dá nova redação ao § 1° do art. 15, passando a
prever que a remuneração do contratado será variável e vinculada ao
seu desempenho na execução do contrato. Este é um dos traços
marcantes do PPP, o de buscar a eficiência do particular na prestação
de serviços públicos por meio da vinculação da remuneração à sua
"performance".

A Emenda n° 11 incide sobre o inciso III do art. 15 do substitutivo,
que autoriza que o parceiro privado seja remunerado com a cessão de
créditos do Estado e de suas entidades da administração direta,
excluídos somente os créditos relativos a impostos. Entendemos não
ser possível a cessão de créditos relativos a tributos, uma vez que a
cobrança destes está afeta ao exercício do poder de policia do
Estado. Propomos, assim, seja vedada a cessão de créditos relativos
a qualquer tipo de tributo.

Por fim, a Emenda n° 12 visa a incluir os seguros entre as
modalidades de garantias de crédito do Estado perante o contratado,
ampliando, pois, a credibilidade do poder público frente a seus
parceiros privados. Na mesma emenda propomos a supressão da
exigência de que as garantias sejam estabelecidas pelo Estado com o
intuito de possibilitar que terceiros, como Bancos, por exemplo,
estabeleçam o tipo de garantia que será conferida ao contratado.

Conclusão

ri
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

889/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n os i e 2, apresentadas
pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e com
as Emendas nos 3 a 13, a seguir apresentadas.

EMENDA N°3 AO SUBSTITUTIVO N°
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo

Estado, e por suas entidades da administração indireta, com o ente
privado, por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei.".

EMENDA N°4 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Suprima-se a expressão "saneamento básico" do inciso II do §1 0 do

ai. 5°, e acrescente-se ao mesmo parágrafo o seguinte inciso:
"Art. 50
§ 1°-....

- saneamento básico;".
EMENDA N°5 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao inciso III do ai. 60 a seguinte redação:
"Ai. 6° -
III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a

que envolva o exercício de atribuições indelegáveis;".
EMENDA N°6 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se o seguinte §20 ao ai. 60 , transfotmando-se o seu
parágrafo único em § 1°:

"Ai. 6° -
§ 20 - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso II deste artigo

a delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico
ou material às atribuições nele previstas.".

EMENDA N°7 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Substitua-se, no "caput' do ai. 7 0 , a expressão "pela Administração

estadual" pela expressão " pelo Poder Executivo Estadual".
EMENDA N°8 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se o seguinte § 4 0 ao art. 12:
"Ai. 12-....
§ 40 - Ao término da PPP, a propriedade do bem móvel ou imóvel

objeto do contrato caberá à administração pública, salvo disposição
contratual em contrário.".
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EMENDA N°9 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se, ao § 10 do art. 14, a palavra "sejam" após a
expressão "local ou bem que" e a expressão "ressalvada a hipótese
do inciso VI deste artigo" após a expressão "bem como".

EMENDA N° 10 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao § 1 0 do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15-
§ 10 - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu

desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento
em que o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver
disponível para utilização.".

EMENDA N° 11 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Substitua-se, no inciso III o art. 15, a expressão 'excetuados os

relativos a impostos" pela expressão "excetuados os relativos a
tributos".

EMENDA N° 12 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16-

- garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros;".
EMENDA N° 13 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se, ao § 30 do art. 19, após a expressão "dar suporte" a
palavra "técnico".

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jã Moraes (voto

contrário) - Ermano Batista - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°898/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n°
898/2003 tem por objetivo criar o índice Mineiro de Responsabilidade
Social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/7/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social.

Cabe-nos,	agora,	emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
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O projeto de lei em epígrafe trata da criação do índice Mineiro

de Responsabilidade Social. Conforme a proposição, seria instituído
um indicador da realidade social dos municípios mineiros, a ser
editado bienalmente.

O conceito de responsabilidade social é inerente à concepção de
Estado agasalhada pela Constituição da República, em que são
consagrados direitos de primeira, segunda e terceira gerações, entre
os quais aqueles próprios do Estado social.

A utilização, na definição do investimento público e dos programas
governamentais, de dados que revelem não apenas a dinâmica
econômica de determinada sociedade, mas também, e especialmente,
sua dimensão social é estratégia adequada a um Estado que se
propõe a assegurar, igualmente, as esferas da liberdade individual, da
cidadania e da proteção social. Assim, é fundamental que o poder
público disponha de um índice que possibilite uma leitura mais clara
da situação social dos diversos municípios e regiões do Estado.

Minas Gerais já possui, criado por lei, um índice Mineiro de
Responsabilidade Social - IMRS. Nos termos da Lei n° 14.172, de
2002, oriunda de projeto de lei do Deputado Ambrósio Pinto, cabe à
Assembléia Legislativa, a cada dois anos, divulgar o relatório do
IMRS, observados os critérios estabelecidos na própria legislação.

A proposição em exame difere da lei vigente quanto ao órgão
responsável pela feitura e publicação do referido índice. A lei atribui à
Assembléia Legislativa tal encargo. A proposição em estudo pretende
remeter à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes essa
obrigação. Essa modificação viola o princípio da tripartição dos
Poderes, do qual derivam reservas de competência de iniciativa para
se deflagrar o processo legislativo. Somente ao Chefe do Poder
Executivo cabe a apresentação de projeto de lei atribuindo função a
Secretaria de Estado.

Note-se, por outro lado, que a proposição em tela possui elementos
que podem ser incorporados à legislação existente, que é de
qualidade e guarda fina sintonia com a ordem jurídico-constitucional.
Com esse fim apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 898/2003 na
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forma do Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta dispositivos à Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002,

que cria o índice Mineiro de Responsabilidade Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 5 0 da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002, fica

acrescido dos seguintes § 1° e 20:
"Art. 5° -
§ 1° - Os municípios que se omitirem ou se negarem a fornecer

informações ou dados necessários à elaboração do IMRS serão
incluídos no Cadastro Estadual de Inadimplentes Sociais.

§ 20 - O Estado poderá, nos termos do regulamento, negar-se a
firmar convênio com os municípios a que se refere o § 1°.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°953/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em
epígrafe altera a Lei n° 11.666, de 9/12194, que estabelece normas
para facilitar o acesso dos podadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da
Constituição Federal e no art. 224, § 1°, 1, da Constituição Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/8/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição modifica os ads. 1° e 30 da Lei n° 11.666, de 1994, que

estabelece normas para facilitar o acesso dos podadores de
deficiência física aos edifícios de uso público, em consonância com as
disposições constantes das Constituições Federal e mineira.

As alterações propostas pelo legislador para o art. 1° da citada lei
consistem em introduzir a obrigatoriedade da observância das
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prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
-, que dispõem sobre a adequação das edificações e do mobiliário à
pessoa portadora de deficiencia; excluir da lei o prazo de cinco anos
para conclusão das reformas e obras de conservação dos edifícios de
uso público já existentes, em razão de esse prazo já se encontrar
esgotado, por ser a lei de 1994; e tornar obrigatória a destinação de
recursos orçamentários para as adaptações a serem implementadas
nos prédios públicos já existentes. As alterações propostas para o art.
30 consistem na obrigatoriedade de se instalarem maçanetas do tipo
alavanca nas portas dos prédios de uso público e no acréscimo do
inciso XI, que prescreve que os prédios escolares devem dispor de
espaço para acesso, circulação e manobra de cadeira de rodas, de
mesas apropriadas ao uso de pessoa em cadeira de rodas nas salas
de aula, além de telefones, bebedouros, interruptores e tomadas
também apropriados para esse fim.

A matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência
legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal,
conforme estabelece o art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal.
Além disso, o § 2° do art. 227, também da Carta Magna, determina
que "a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte
coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência".

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 953/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°990/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento da
Fruticultura na Região Norte de Minas.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/8/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária
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e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, de acordo com o disposto
no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação do Pólo de

Desenvolvimento da Fruticultura na Região Norte de Minas. O objetivo
da proposição é promovera desenvolvimento de pesquisas que visem
à melhoria da produtividade e da qualidade da fruticultura na
mencionada região, apoiar projetos de qualificação profissional e
capacitação de pessoal para o setor da fruticultura, bem como gerar
empregos e renda no meia rural.

O projeto se vale, para alcançar seus objetivos, da concessão de
incentivos e benefícios fiscais e da imposição de obrigações para o
Poder Executivo, o que contraria a ordem jurídico-constitucional.

O exame da proposição sob comento revela que o pólo de
desenvolvimento que se pretende criar é um conjunto de medidas a
serem tomadas pelo Poder Executivo (art. 3 0), somadas à concessão
de incentivos e benefícios fiscais (ad. 4°). Assim, o projeto de lei em
exame interfere nas ações do Executivo e no planejamento estadual,
afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem que a iniciativa para a legislação referente a
planejamento e orçamento é privativa do Governador do Estado e que
diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem estar
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

A proposição viola, da mesma forma, o art. 161, 1, da Constituição
Estadual, segundo o qual não se pode iniciar programa ou projeto não
incluído na Lei Orçamentária Anual - e esse é exatamente o intento do
projeto de lei em epígrafe.

Observe-se, ainda, que a Lei Complementar n° 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, no que tange à despesa pública,
impõe rigorosos contornos a serem observados pelo legislador,
mormente em seu art. 16, que estabelece que a "criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
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subseqüentes". A proposição em tela não atende a esses
requisitos, tampouco a despesa pretendida foi objeto de dotàção
específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, com
previsão na Lei Orçamentária Anual e em conformidade com as
diretrizes, os objetivos, as prioridades e as metas previstos no Plano
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como obriga a LRF.

O art. 40 do projeto de lei sob análise trata de conceder incentivos e
benefícios fiscais para produtores rurais, indústrias de beneficiamento,
empresas de comércio e instituições voltadas para a capacitação
profissional instaladas na região Norte do Estado. E uma medida
contrária à Lei Complementar n° 101, de 2000, cujos termos,
especialmente os do art. 14, inibem a concessão de benefício de
natureza tributária do qual decorra renúncia de receita.

Verificamos, todavia, que o Estado brasileiro, nos termos do art. 1°
da Carta Magna, tem como um de seus fundamentos o princípio da
dignidade da pessoa humana e, nos termos do art. 3 0, objetiva a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza, a redução das desigualdades regionais e sociais e a
promoção do bem-estar geral. Da mesma forma, consoante o ali. 170,
a promoção do equilíbrio social e regional é princípio orientador da
ordem econômica no País.

E notório que a região Norte de Minas, alvo do projeto, é marcada
por mazelas sociais de toda a ordem e por uma crônica dificuldade em
alcançar níveis de desenvolvimento humano e econômico aceitáveis.
Não à toa a região é incluída na área da SUDENE e é objeto
constante de políticas sociais compensatórias. Assim, embora o
projeto de lei em estudo esteja dissociado do direito vigente do ponto
de vista formal, seu conteúdo se conjuga com princípios e regras
conformadores de nosso estado democrático de direito, estampados
na Constituição da República. A finalidade da proposição sob exame
insere-se, portanto, em um contexto da mais alta relevância
constitucional, na medida em que visa concretizar comandos
emanados da Lei Maior.

Com base na argumentação exposta, apresentamos o Substitutivo
n° 1, no qual procuramos expurgar os problemas formais encontrados
no projeto, preservando, tanto quanto possível, a idéia original.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 990/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura do Norte

de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento da

fruticultura na região Norte de Minas.
Art. 20 - O apoio do Estado à fruticultura do Norte de Minas

obedecerá às seguintes diretrizes:
- afirmação da fruticultura como estratégia de desenvolvimento

regional;
II - ênfase em pesquisas e experimentos que visem à melhoria da

qualidade e da produtividade da fruticultura;
III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,

observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável;
IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;
V - utilização do cooperativismo e de outras formas de

associativismo nas ações voltadas para a irrigação, a compra de
insumos, a industrialização e a comercialização do produto;

VI - padronização e classificação, inclusive com certificação de
qualidade, dos produtos e das embalagens;

VII - integração entre órgãos públicos, empresas, cooperativas e
associações de produtores, mediante sistemas de informação, com
vistas a subsidiar decisões dos agentes envolvidos no negócio
frutícola;

VIII - adoção de controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

IX - garantia de assistência técnica aos fruticultores;
X - priorização da agricultura familiar;
Xl - suficiência de recursos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a

assistência técnica e a extensão rural;
XII - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com

prioridade para o produtor carente e para as cooperativas e
associações de produtores.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



1479
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrária.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.017/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei n°
1.017/2003 dispõe sobre a instituição do direito de socorro
emergencial aos usuários das rodovias estaduais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às de Saúde e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a assegurar aos usuários da malha

rodoviária estadual o direito a socorro emergencial em caso de
acidente. De fato, o socorro prestado de forma rápida e por
profissional habilitado reduz as conseqüências dos acidentes nas
estradas. Quanto mais rápido o atendimento, melhores serão as
condições de recuperação da vítima.

Não pode lei estadual impor tamanha obrigação aos órgãos públicos
estaduais, não apenas em virtude da necessidade de haver recursos
para tal fim, mas também pelo fato de a imposição dessa obrigação a
órgão público estadual importar em vício de iniciativa.

Por outro lado, encontra-se na agenda política o debate sobre a
transferência da manutenção de estradas para particulares, por meio
do instituto da concessão, o que lhes permitiria a cobrança de tarifa.
Sobre essa tendência, vale mencionar não apenas a Lei n° 12.276, de
24/7/96, que "autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou convênio
com empresa ou consórcio de empresas, com o objetivo de
implementar sistema de parceria para a execução de obras de infra-
estrutura no Estado", mas sobretudo o Projeto de Lei n° 889/2003, que
institui o Programa de Parcerias Público-Privadas, amplamente
discutido nesta Casa.

rsl
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Nesse contexto, é possível ao legislador estadual impor ao

concessionário a pretendida obrigação, cujo custo será repassado ao
usuário quando da fixação do valor da tarifa. Para adequar o projeto
às ponderações apresentadas, formulamos a Emenda n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.01712003 com a Emenda n° 1, que
apresentamos a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Nos contratos de concessão de manutenção de rodovias

estaduais, fica assegurado aos usuários o direito a socorro
emergencial e remoção, por ambulância equipada, em caso de
acidente.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.04212003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei n°
1.042/2003 dispõe sobre cremação de cadáver.

Publicada no Diário do Legislativo" de 11/9/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Segurança Pública para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão apreciar, preliminarmente, os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante prevê a
alínea "a" do inciso III do art. 102 do citado regimento.

Fundamentação
O projeto em referência estabelece regras para a cremação de

cadáver no Estado, tornando obrigatório tal procedimento em três
situações: quando, em vida, a pessoa tiver demonstrado esse desejo,
mediante documento público ou particular; se a família do "de cujus"
assim o desejar, contanto que, em vida, ele não se tenha manifestado
em sentido contrário; e "mediante apresentação de laudo firmado por
médico-legista, com a determinação da causa da morte e a atestação

ri ili
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da inexistência de sinais de ação criminosa ou suicídio".

Além disso, a proposição determina, em seu art. 20 , que "o médico-
legista recolherá, do cadáver a ser cremado, amostra de material que
permita a posterior realização de exame de DNA", ao passo que o art.
3° prevê que "as cinzas resultantes da cremação do cadáver serão
recolhidas em urna, que deverá ser guardada em nicho".

Trata-se de assunto que pode ser objeto de disciplina jurídica pelo
Estado membro, uma vez que não se enquadra totalmente no domínio
do interesse local. Embora o município disponha da prerrogativa de
administração de cemitérios, essa faculdade não impede o Estado
Federado de editar regras jurídicas a serem observadas pelas
comunas no tocante à cremação e incineração de cadáver. O simples
fato de existir lei municipal que regule a matéria, como ocorre em Belo
Horizonte, no caso da Lei n° 8.270, de 2001 não afasta a
competência do poder público estadual para estabelecer diretrizes
quanto ao procedimento de cremação. Seria um contra-senso afirmar
que a fórmula constitucional do interesse local, que delimita o campo
de atribuições do município, exclui a atuação legislativa do Estado
nessa seara.

Por outro lado, deve-se ressaltar que a cremação de cadáver tem
reflexos na saúde pública, que, nos termos do art. 23, II, constitui
matéria de competência comum de todas as entidades da Federação
brasileira, não sendo exclusiva ou privativa do ente local. Isso significa
que tais entidades podem não apenas desenvolver atividades voltadas
para a saúde pública, mas também editar normas jurídicas que sirvam
de balizamento para o desempenho dessas ações.

Dessa forma, não vislumbramos óbices jurídicos que possam
inviabilizar a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.042/2003.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.044/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em

tela dispõe sobre a destinação dos recursos reservados ao Estado,
provenientes da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA.

Publicado em 11/9/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende assegurar que 25% do produto da

arrecadação do IPVA, pertencentes ao Estado, sejam transferidos ao
Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS -'
criado pela Lei n°13.452, de 12/1/2000.

Nos termos do projeto, os recursos financeiros transferidos ao
FUNTRANS deverão ser aplicados no financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes, sendo 75% na recuperação da malha
rodoviária do Estado e 25% em obras de melhorias físicas,
pavimentação e infra-estrutura em corredores de transporte coletivo
de região metropolitana, incluindo-se os pontos de embarque e
desembarque.

Ao justificar a apresentação do projeto, o autor tece longas
considerações acerca da origem dos recursos que, nos últimos anos,
têm financiado a recuperação da malha viária, demonstrando profundo
conhecimento sobre a matéria.

Disserta, ainda, sobre o transporte coletivo nas regiões
metropolitanas, as possíveis fontes de custeio para a recuperação das
vias públicas e os serviços de transporte de massa. Ao final, ressalta
que a proposição busca oferecer melhores condições ao gestor do
FUNTRANS para o exercício das competências que lhe foram
legalmente delegadas.

Este relator reconhece a dramática situação das rodovias mineiras,
como também o caos que se estabeleceu no transporte público. A
solução desses problemas demanda não apenas planejamento, mas
também o aporte de vultosos recursos, haja vista o atual quadro de
deterioração desses sistemas.

A proposta de destinação de parte dos recursos arrecadados a título
de IPVA para financiamento das obras necessárias à consecução
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desses objetivos, entretanto, não se mostra a solução mais
adequada, em razão de óbices de natureza constitucional.

O IPVA foi instituído em Minas Gerais pela Lei n° 12.735, de
30/12/97, com fundamento em preceito constante no art. 155 da
Constituição da República, que atribui aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para a criação de impostos sobre a
propriedade de veículos automotores.

Numa análise mais superficial poder-se-ia concluir que esta Casa
tem competência para disciplinar a destinação dos impostos
arrecadados pelo Estado, até mesmo pelo fato de que a proposta
orçamentária é submetida à apreciação da Assembléia Legislativa, por
imperativo constitucional.

No entanto, a vinculação, por meio de lei, da receita de imposto a
fundo, como se pretende, é vedada pela Constituição da República,
conforme se observa pelo disposto em seu art. 167, IV, que assim
preceitua:

"Art. 167 - São vedados:

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente,
pelos arts. 198, § 2 0, e 212, e a prestação de garantias às operações
de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8 0, bem
como o disposto no § 41 deste artigo".

Sobre a matéria vale reportar-se ao magistério de Aliomar Baleeiro,
em sua obra "Direito Tributário Brasileiro", atualizada pela Profa.
Misabel Abreu Machado Derzi (Editora Forense, iia ed, p. 203):

"O princípio da não-afetação da receita de impostos, consagrado no
art. 167, IV, da Constituição de 1988, veda que se vincule a receita de
impostos a órgão, fundo ou despesa. Em geral, a doutrina vem
apontando uma única função e um único fundamento a esse relevante
princípio constitucional. Mas são pelo menos duas as suas funções. A
primeira, evidente, é mais técnica. Trata-se de regra complementar à
contabilização do orçamento pelo bruto e um dos aspectos da
universalidade. As receitas devem formar uma massa distinta e única,
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cobrindo o conjunto das despesas. Somente assim será possível
o planejamento. Se avultam as vinculações, feitas pelo legislador
tributário ao criar o imposto, ficando a receita comprometida por
antecipação, cassar-se-á a faculdade de programar por meio da lei
orçamentária, de planejar e de estabelecer prioridades. Sendo
expressão da universalidade, a não-afetação da receita também
reforça a legalidade, o controle parlamentar e a idéia de planejamento
integrado. A segunda função, mais relevante do que a primeira,
prende-se ao caráter acentuadamente redistributivo dos impostos".

Nesta mesma linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal,
em reiteradas oportunidades, vem-se manifestando pela
inconstitucionalidade de leis estaduais que vinculam receitas,
ressaltando que tal possibilidade se refere exclusivamente àqueles
casos já previstos na Constituição da República.

Vejamos, neste contexto, o seguinte julgado:
Recurso extraordinário inadmitido. Impostos. Vinculação a órgão,

fundo ou despesa. Inconstitucionalidade dos arts. 30 , 40, 6°, 7° 8° E 90
da Lei n° 6556, de São Paulo. Precedente do Plenário desta Corte.
Agravo Regimental a que se nega provimento. (AI 230347 AGIR-SP -
São Paulo - DJ 01-02-02 - Segunda turma - Relator: Ministro Néri da
Silveira)

Apesar da relevância da proposta, que buscaria solucionar os
graves problemas referentes às rodovias e ao transporte público do
Estado, julgamos que o projeto não poderá tramitar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.044/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Weliton Prado.	 -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.114/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Resolução n°

1.114/2003 institui o Prêmio Assembléia Legislativa de Jornalismo,
para incentivar a divulgação da atividade parlamentar de Minas
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Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/9/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Mesa da
Assembléia.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c os arts. 195 e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise institui o Prêmio Assembléia Legislativa de

Jornalismo, com a finalidade de incentivar a divulgação da atividade
parlamentar e motivar os profissionais da imprensa na sua missão de
bem informar a população. A ser conferido anualmente aos
profissionais da imprensa que se destacarem pela publicação de
reportagens sobre as atividades do Poder Legislativo, nas categorias
jornal, rádio e televisão, o prêmio destina R$10.000,00 para o 1°
colocado, R$6.000,00 para o 2°, e R$4.000,00 para o 3°, em cada
uma das três categorias.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados
os princípios por ela estabelecidos, os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, sendo-lhes
reservadas as competências não vedadas pelo constituinte originário,
conforme o § 1° desse dispositivo. Após a análise da distribuição da
competência legislativa fixada pela Cada Magna, entendemos que a
instituição de prêmio faz parte da competência remanescente do
Estado.

Para tratar de matéria relacionada às atividades da Assembléia
Legislativa, o projeto de resolução é a espécie normativa adequada,
pois a norma dele decorrente resulta de decisão colegiada dos
agentes políticos que compõem o Poder Legislativo, mas não está
sujeita à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não está
relacionada no art. 66, 1, como sendo de iniciativa privativa da Mesa
da, Assembléia.

E oportuno lembrar que a Resolução n° 738, de 1965, alterada pela
Resolução n° 786, de 1966, instituiu, no âmbito desta Casa, o Prêmio
de Jornalismo Assis Chateaubriand, com o objetivo de "destacar o
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Poder Legislativo como instrumento insubstituível na mecânica do
governo democrático, representativo e republicano, dentro das
tradições do mundo ocidental'. Esse prêmio destina aos vencedores
valores em cruzeiros - moeda corrente da época - e pode ser
concedido a jornalistas, estudantes e diplomados que tiverem
publicado trabalhos em jornais, revistas e periódicos editados no
Brasil.

Por seu turno, a Resolução n° 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito
José da Costa, destinado a "laurear os melhores trabalhos de rádio e
televisão, ressaltando a importância do Poder Legislativo como
essência do regime democrático representativo". Sua concessão
obedece aos termos e condições estabelecidos para o Prêmio de
Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as
Resoluções n

o
s 738 e 808 encontram-se superadas, por haver sido

alterada a moeda corrente do Pais e por ambas as normas
considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma vez que, naquela
época, não se antevia a disseminação de cursos de formação superior
na área.

Assim sendo, é possível a promulgação de nova resolução, com a
finalidade de unificar e atualizar os parâmetros do prêmio a ser
concedido pelo Legislativo aos autores de reportagens sobre a
atuação do Poder e sua importância para a sociedade.

Cumpre-nos observar, ainda, que a proposição em análise trata da
matéria de forma por demais detalhada, o que, no futuro, poderá
comprometer sua aplicação, como ocorreu com as Resoluções nos
738, de 1965, e 808, de 1967. Cabe à lei inovar o mundo jurídico
mediante comandos gerais e abstratos, sem se ater a disposições
operacionais, que devem ser tratadas em regulamento. Para sanar
esses problemas, apresentamos, a seguir, o Substitutivo n° 1,
instituindo a Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Resolução n° 1.114/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
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Institui a Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha Assembléia Legislativa de

Jornalismo, a ser concedida pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aos autores de reportagens sobre as atividades do
Poder Legislativo nas categorias jornal, rádio e televisão.

Art. 20 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
promoverá, anualmente, concurso para a escolha dos ganhadores da
Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo, nos termos de
regulamento próprio.

Parágrafo único - Os trabalhos serão avaliados por uma comissão
formada pelos membros da Mesa e da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa, por
profissionais da área de comunicação e por representantes das
associações e sindicatos da categoria e dos cursos de comunicação
social das instituições de ensino superior.

Art. 30 - A Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo será
entregue, anualmente, pelo Presidente da Assembléia Legislativa em
reunião especial, na semana em que ocorrer o dia 10 de setembro,
Dia Internacional da Imprensa.
Art. 40 - Esta resolução será regulamentada pela Mesa da

Assembléia, por meio de deliberação.
Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Ficam revogadas a Resolução n° 738, de 27 de dezembro

de 1965, e a Resolução n°808, de 31 de maio de 1967.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.121/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Gilberto Abramo, dispõe sobre
a substituição. gradativa, pela indústria, da cola de sapateiro pelo
adesivo à base de água.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2/10/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às de Saúde e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Cabe-nos, agora, nos termos do art. 188,
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c/c o art 102, III, "a", do Regimento Interno, emitir parecer sobre
os aspectos de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende viabilizar a substituição dos

adesivos de solventes orgânicos, popularmente conhecidos como cola
de sapateiro, nos processos industriais, com o objetivo de proteger a
saúde da população mineira.

Esse produto, aspirado com regularidade por quem o manipule,
ainda que involuntariamente, pode produzir danos irreversíveis no
fígado, nos rins, na medula e no sistema nervoso central das pessoas,
levando inclusive ao óbito, conforme estudos mundialmente
reconhecidos.

O tolueno, componente da cola de sapateiro, é muito utilizado por
crianças e adolescentes que habitam as ruas das grandes cidades
brasileiras, e a solução desse grave problema problema social impõe
a adoção de medidas mais contundentes.

E importante lembrar que se encontra em vigor a Lei n° 12.370, de
4/12/96, que estabelece normas para a comercialização de solvente e
de produto que contenha tolueno, éter e clorofórmio, entre outros.

De acordo com a referida norma jurídica, é obrigatório o
cadastramento dos adquirentes desses produtos, e, ainda, deverá
constar, nas embalagens, a advertência de que sua venda é proibida
para menores de 18 anos e que a inalação pode levar à morte.

Essas medidas, contudo, não foram suficientes para coibir seu uso
indevido, o que já chamou atenção dos membros da Câmara dos
Deputados, onde tramitam projetos de lei de natureza similar ao que
ora se analisa.

Não existe óbice de natureza constitucional ou legal a que esta Casa
Legislativa disponha sobre a matéria.

A Constituição da República insere no rol de prerrogativas da União,
do Distrito Federal e dos Estados a edição de normas relativas à
proteção do consumidor, como também da criança e do adolescente,
os quais encontram facilidade para a aquisição dos produtos de que
trata o projeto em análise.

O projeto vem suplementar as normas federais e estaduais que
dizem respeito à proteção da saúde e à vigilância sanitária, devendo
esta Casa dispor sobre o tema em consonância com o comando
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insculpido no art. 61 da Carta mineira.

Por outro lado, inexiste qualquer vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.121/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
1.137/2003 tem por objetivo autorizar a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
incidente sobre a saída, nas operações internas, para a aquisição de
ônibus destinados a utilização exclusiva no transporte coletivo de
passageiros.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2/10/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo a concessão de isenção

do ICMS incidente sobre a saída, nas operações internas, para a
aquisição de ônibus de utilização exclusiva no transporte coletivo de
passageiros.

Conforme consta na justificação, o projeto é importante para a
renovação das frotas de ônibus utilizados na prestação de serviços de
transporte coletivo, em qualquer de suas modalidades, fornecendo
segurança, conforto, custo mais baixo e vantagens do ponto de vista
ambiental.

Verificamos que a proposição não encontra abrigo na ordem jurídica,
já que afronta princípios e regras estabelecidos na Constituição e nas
leis.
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Viola o art. 155, XII, da Constituição da República,

regulamentado pela Lei Complementar n°24, de 1975, que estabelece
a necessidade de deliberação do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ - para a concessão de isenção sobre o ICMS.
A Lei n° 6.763, de 1975, reconhece essa necessidade no art. T.
Assinale-se, neste ponto, que a previsão constante do parágrafo único
do art. 1° da proposição não é suficiente para elidir o vício que lhe
macula a constitucionalidade, pois que à legislação estadual não é
dado dispor condicionalmente sobre benefício tributário. O princípio da
legalidade, no âmbito do direito público, consiste em somente se
permitir ao administrador o que expressamente conste no direito
posto, ao contrário do que ocorre na esfera privada, onde o particular,
na ausência de lei vedando determinado comportamento, é livre para
adotá-lo. Perceba-se, assim, que, se não há decisão do CONFAZ
sobre determinado benefício fiscal, sua concessão unilateral pelo
Estado, ainda que condicionada, é ilegal.

O projeto também vai de encontro à Lei Complementar n° 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que, em seu art. 14, dispõe
que:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

- demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no "caput", por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição".

Observe-se, enfim, que a proposição desconsidera os princípios da
eficiência, da impessoalidade, da moralidade e da razoabilidade. A
atribuição de isenção fiscal a determinada categoria é medida
somente defensável em um contexto de extrafiscalidade, onde se
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pretenda beneficiar categorias hipossulicientes, estimular a
competitividade de determinado segmento produtivo ou incrementar a
migração de certo perfil de contribuinte. Nenhuma dessas hipóteses
está contemplada na proposição em relevo. Pelo contrário, as
empresas fornecedoras de serviços públicos de transporte de
passageiros são, via de regra, possuidoras de boa saúde financeira,
mesmo em tempos de recessão, tendo evidenciado, ao longo dos
anos, inegável competência administrativa e reconhecida capacidade
de manutenção da qualidade em seus serviços, os quais, diga-se de
passagem, estão ombreados com os melhores do planeta. As
empresas que produzem os ônibus, por sua vez, também não vivem
situação que justifique o benefício proposto, e, embora sejam os
contribuintes de direito, sofrem em mínima proporção a repercussão
dos preços finais fixados para os mencionados veículos.

Saliente-se, por outro lado, que, em se tratando de delegatárias de
serviços público, as empresas transportadoras de passageiros têm um
contrato com o Estado, no qual é assegurado o equilíbrio econômico e
financeiro. Vale dizer, as empresas têm direito a uma justa
remuneração pelo serviço que prestam. Se estivesse havendo algum
problema nessa seara, seria por intermédio de recomposição tarifária,
não de isenção de ICMS, que essas empresas seriam
recompensadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.13712003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 27/10/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Jâ

Moraes - Sebastião Helvécio.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 extraordinária de
amanhã, dia 28, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas; com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.).

ATA DA 59a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22/10/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Luiz Fernando Faria

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Palavras do Sr. Presidente - Requerimento
do Deputado Antônio Carlos Andrada; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento n° 90812003; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimentos n

o
s 915, 931, 944, 946 e 947/2003;

aprovação - Votação de Pareceres: Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para
membro do Conselho Estadual de Educação; votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; chamada
para a recomposição de número regimental; existência de quórum
para votação; renovação da votação secreta; aprovação - 2a Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 481/2003; aprovação - Votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 568/2003; aprovação com a Emenda n° 1 -
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Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 738/2003; discurso do
Deputado Sebastião Helvécio; aprovação - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 739/2003; aprovação; declarações de voto -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 143/2003; aprovação
com as Emendas nos 1 a 4 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 304/2003; votação do projeto salvo emenda e subemenda;
aprovação; votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; aprovação;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arien
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fabim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Wehiton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - 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 Sebastião Helvécio, 20-Secretário "ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres)- Nos termos do edital de
convocação, a Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua
v Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que foi recebida anteontem e

publicada no 'Diário do Legislativo" de ontem, 21/10/2003, a
Mensagem n° 11 8/2003, do Governador do Estado, solicitando que
seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n°
1.079/2003, de sua autoria, conforme o disposto no art. 69 da
Constituição Estadual. Assim sendo, a Presidência comunica que o
Projeto de Lei n° 1.079/2003, que altera dispositivos da Lei n° 12.735,
de 30/12/97, que dispõe sobre o IPVA, passa a tramitar em regime de
urgência, nos ermos do art. 208 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada, solicitando a inversão da pauta da P Fase da Ordem
do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados antes dos
pareceres. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 908/2003, da Comissão de

Direitos Humanos, que solicita ao Comandante-Geral da PMMG
informações sobre a sindicância aberta para apurar denúncia contra
os Cabos Ferraz e Fábio, que servem no Município de Ewbank da
Câmara. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento n° 908/2003 na forma do Substitutivo n° i.
Oficie-se.

Requerimento n° 915/2003, da Comissão de Direitos Humanos, que
solicita ao Ouvidor de Polícia do Estado o envio a esta Casa de cópia
do último relatório sobre desvio de conduta de policiais. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento n° 931/2003, do Deputado Fábio Avelar, que solicita

ao Presidente da COPASA-MG informações sobre os municípios em
débito com a Companhia, os municípios que negociaram os
respectivos débitos e as bases em que foram negados, bem como o
envio a esta Casa de cópia dos contratos celebrados com cada
município. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento, Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 944/2003, da Comissão de Assuntos Municipais,
que solicita ao Subsecretário de Assuntos Municipais da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana o envio a esta Casa do
plano de reorganização e revitalização do PSIU no Estado,
especialmente o de Coronel Fabriciano, bem como dos programas a
serem implementados nos referidos órgãos. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como sé encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 946/2003, da Comissão de Meio Ambiente, que
solicita ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente o
envio a esta Casa dos documentos relativos ao licenciamento
ambiental de Capim Branco 1 e II, especialmente o parecer técnico
contrário à construção dos barramentos e à decisão do Conselho
Estadual de Política Ambiental que deliberou sobre tal licenciamento.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 947/2003, da Comissão de Segurança Pública, que
solicita ao Secretário de Defesa Social informações sobre o déficit de
vagas no sistema prisional e sobre a necessidade de pessoal para
exercício de atividade policial nas Polícias Civil e Militar do Estado. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do
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nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para membro do
Conselho Estadual de Educação. A Comissão Especial opina pela
aprovação do nome. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo secreto, em conformidade com o inciso 1 do art. 261, c/c
os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprovar a indicação registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência vai dar início ao processo e, para tanto, solicita que os
Srs. Deputados ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

- Procede-se a votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência torna-a sem efeito e, nos termos do § 6°
do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do número
regimental.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados, que,
somados aos 2 em comissões, perfazem o total de 39 parlamentares,
número suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação
da indicação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Pastor George - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados. Votou "não" 1
Deputado. Existem 2 Deputados nas comissões, perfazendo o total de
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40 Deputados. Está, portanto, aprovado o nome do Prof. Luiz
Guilherme Alves da Silva para membro do Conselho Estadual de
Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

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

Presidência passa à 2a Fase da 28 Parte da reunião, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para a votação de proposta de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 481/2003, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Maravilhas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 568/2003, do Deputado
Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Monte Azul o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em l
turno, o Projeto de Lei n° 568/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 738/2003, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que
especifica com a CEMIG. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Com  a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, esta Casa
apreciará, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 738/2003, do Governador
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do Estado, que visa à permuta de imóveis da CEMIG em Juiz de
Fora, para ali se instalar a Secretaria Estadual de Direitos Humanos.

Agradeço ao Governador Aécio Neves essa iniciativa, que dá à
cidade de Juiz de Fora a oportunidade de prestar serviços de melhor
qualidade, com esses imóveis que pertenciam ao patrimônio da
CEMIG e que, agora, podem ser incorporados ao patrimônio do
Estado. Era essa nossa proposição.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 739/2003, do Governador
do Estado, que dá a denominação de Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à Secretaria de Estado da
Ciência e Tecnologia. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Declarações de voto
A Deputada Maria Tereza Lara - Votamos a favor, assim como todo

o Bloco PT-PCdoB. Quero deixar registrada a importância da UEMG.
Com a nova denominação de Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, solicitamos ao Secretário a inclusão da
questão da UEMG na pauta. Sabemos que a Secretaria já instituiu
uma equipe para estudar essa questão. Que o ensino superior não
fique apenas na denominação, mas seja destinátario de investimentos
da Secretaria. Solicitamos que esta Casa, através da Frente
Parlamentar de Defesa dessa Universidade, participe das discussões,
das decisões e do processo de construção da UEMG. Essa é uma
questão suprapartidária, pois sabemos da importância da educação
para nosso País.

A Deputada Jô Moraes - Sr. Presidente, reforço as palavras da
Deputada Maria Tereza Lara com um dado muito particular. No
processo de execução orçamentária, verificamos que, dos
R$26.000.000,00 previstos no orçamento de 2003 para serem
implementados na UEMG, apenas R$12.000.000,00 foram
executados até o mês de outubro, gerando grande insegurança,
sobretudo porque também na lei orçamentária de 2004, que tramita
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nesta Casa, ao contrário de se ampliarem os investimentos, há
uma redução deles. A previsão de investimentos para 2003 era de
R$21 7.000,00, e para 2004, apenas R$200.000,00 o que significa não
só a não-execução orçamentária de 2003, deixando a possibilidade de
ampliação dos investimentos acumulados, como uma redução,
compreendendo que, no período de aplicação do orçamento de 2003,
além de terem sido executados apenas R$12.000.000,00,
R$10.000.000,00 foram aplicados com pessoal, R$2.000.000,00 com
custeio e R$21 7.000,00 para comprar um ou outro computador. Isso
não significa investimento real. Não é possível que o Governo do
Estado não compreenda que a função da UEMG é assegurar uma
base científica para o desenvolvimento de Minas Gerais.

As universidades estaduais devem atender às necessidades da
base científica específica e particular, sobretudo as de um Estado cujo
desenvolvimento se apóia em diferenças regionais. Necessitamos que
o Governador do Estado compreenda efetivamente que não haverá
desenvolvimento em Minas com criação de taxas e com renúncia
fiscal. Entendemos que a UEMG deve ser a resposta para esse
desenvolvimento técnico e científico de que o Estado precisa.

O Sr. Presidente - Discussão, em to tumo, do Projeto de Lei n°
143/2003, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço
Disque-Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente no Território do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com as
Emendas n

o
s 3 e 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 e
2, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n os 3 e 4, da Comissão
de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 a 4.

Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 143/2003 com as Emendas nos 1 a 4. A Comissão de Meio
Ambiente.

rÃ



1500
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 304/2003, da

Deputada Ana Maria Resende, que altera o art. 5°, inciso II, da Lei n°
11.396, de 6/1/94, que cria o Fundo de Fomento Sócio-Econômico do
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Turismo opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda e subemenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com  a
aprovação da subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 1, ficando,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 30412003 com a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. A Comissão de Turismo.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Gostaria de comentar o

problema do aeroporto da Pampulha, que, pessoalmente, acho grave.
No último domingo, voltava da cidade de Viçoda, e, por mais de 15
minutos, devido à falta de radar, sobrevoamos Belo Horizonte
tentando descer no aeroporto. Esta Casa e a Comissão de Transporte
devem tomar providências urgentes, porque Belo Horizonte não pode
ter um aeroporto como o da Pampulha, que tem um grande
movimento, funcionando sem radar. O jornal "Estado de Minas" traz
hoje uma matéria dizendo que os vôos estão atrasados.

Esta Casa tem de tomar conhecimento do assunto, tem de ir à
INFRAERO e conversar com a diretoria do aeroporto da Pampulha,
porque podem acontecer acidentes. "Data venia", sem radar, ninguém
coloca um avião no chão. De 30 em 30 segundos a torre pergunta ao
piloto sobre a sua localização. Se o piloto se confundir ou errar,
teremos um problema sério.

Não se trata apenas dos atrasos nos vôos, mas principalmente da
falta de segurança para os passageiros. Em Confins temos um
aeroporto parado, no qual milhões de reais foram gastos, e a
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INFRAERO ainda vem com a conversa de gastar
R$140.000.000,00 no aeroporto da Pampulha, para fazer uma reforma
que durará apenas cinco anos.

Temos de formar uma comissão nesta Casa e retomar o assunto do
aeroporto de Confins. Com a parceria entre o Governo do Estado e a
INFRAERO, poderemos reativar o aeroporto de Confins, fazendo um
sistema viário adequado, pois o aeroporto está localizado a uma
distância de 54km. Temos o exemplo do aeroporto de Salvador, que
se situa a uma distância de 65km, e ninguém percebe, porque tem um
sistema viário adequado.

Os aviões que sobrevoam Belo Horizonte correm riscos pela falta de
radar e de segurança do aeroporto da Pampulha. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
reforçar as palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr., pois é
necessário tomarmos uma posição em defesa de Confins. E, mais do
que isso, temos de falar em defesa da vida dos que utilizam o
Aeroporto da Pampulha. A concorrência já foi aberta, e busca-se um
investimento muito grande para ser aplicado no aeroporto da
Pampulha, mas temos o de Confins. Que se demore um pouco mais,
mas que se dê segurança à vida. Precisamos fazer um debate nesta
Casa imediatamente, porque as autoridades que sugerem a
ampliação do aeroporto da Pampulha não levaram em consideração
essas questões. Isso é muito sério, porque vida não tem preço. As
autoridades que estão no poder e têm o comando não estarão mais
aqui no futuro, e as pessoas estarão utilizando o aeroporto da
Pampulha, com todos os riscos para eles e para os que residem em
torno da Pampulha. E um assunto extremamente preocupante.

Numa cidade francesa havia um aeroporto com o mesmo problema,
que foi solucionado. Hoje, o aeroporto funciona com uma atividade
extraordinária. Buscamos essas informações para levar à Secretaria
de Obras, e o assunto já foi comunicado ao Secretário. Muitas
discussões têm sido feitas, mas não se toma uma decisão em
benefício de Confins, e sim em relação ao aeroporto da Pampulha,
aumentando os riscos para todos os que utilizam esse aeroporto. E
agora, com a ausência dos radares, o problema se agravou.

Queremos realizar nesta Casa uma reunião de decisão, trazer os
Secretários de Obras Estadual e Municipal para discutirmos e
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solucionarmos o problema. Não vamos esperar que aconteça um
desastre para depois lamentarmos e tentarmos consertar a situação.
Vamos trabalhar consciente e preventivamente, antes que aconteça
uma coisa mais grave.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Quero dizer aos Deputados
que, no próximo dia 3, teremos uma primeira reunião nesta Casa para
discutir a questão dos aeroportos de Confins e da Pampulha.

Lembro a esta Casa que, mesmo sem usar o sistema de radar do
aeroporto da Pampulha, as aeronaves que aterrissam e decolam em
Belo Horizonte pagam as taxas pelo uso do equipamento.

Uma reforma na Pampulha, que custará 140 milhões, durará de
quatro a cinco anos. Esse montante, somado aos gastos com a
desativação do Aeroporto Carlos Prates e a construção de um na
região de Betim, seria suficiente para implantar um sistema viário
perfeito até Confins, transformando-o num aeroporto capaz de receber
vôos de todos os Estados da Federação. O avião que sai de Goiânia
sobrevoa Minas Gerais para ir a Miami ou à Europa. Ele vai a São
Paulo e volta sobrevoando Minas. E o maior espaço aéreo do Brasil
está no aeroporto de Confins. Convido os Deputados a participar mais
intensamente desse debate. A transferência do aeroporto, que deverá
ser feita daqui a cinco ou dez anos, poder ser feita agora, dando-se
um passo para o desenvolvimento de Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Solicito de V. Exa. que, não
havendo número suficiente de Deputados no Plenário, encerre de
plano esta 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, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 60 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 22110/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
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Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 75/2003; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 1 1 turno, do
Projeto de Lei n° 36112003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
752/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 836/2003; aprovação - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Biliar - Laudelino 'Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- 0 Deputado Weliton Prado, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

2' Parte (Ordem do Dia)
P Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 23 Parte da reunião, em sua ia Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e de requerimentos.

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

reunião a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do
Professor Luiz Guilherme Alves da Silva para membro do Conselho
Estadual da Educação; os Requerimentos n os 908, 915, 931, 944, 946
e 947/2003, bem como os Projetos de Lei n os 143, 304, 481, 568, 738
e 739/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

7512003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Arantina o imóvel que especifica. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 361/2003, do Deputado
Bilac Pinto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de
sinalização nas rodovias estaduais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
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com a Emenda n°1, que apresenta, ao Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1
turno, o Projeto de Lei n° 361/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com
a Emenda n° 1. À Comissão de Transporte.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 752/2003, da Deputada
Lúcia Pacífico, que proíbe a compra e revenda, por estabelecimento
comercial, de farinha de trigo com adição de mandioca ou derivados.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Defesa
do Consumidor e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 752/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 836/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, verifica-se que não há

quórum para a continuação dos trabalhos. Peço encerramento da
reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,



1506
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 23, 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 61 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/10/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 8 Parte
(Ordem do Dia): 18 Fase: Votação de requerimentos: Requerimentos
n°5 964, 991, 1.018 e 1.047/2003; aprovação - Requerimento n°
1.105/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 1.195/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°279/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 e 2 - Discussão, em
1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 542, 583, 837 e 838/2003; aprovação

- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°854/2003; encerramento
da discussão; apresentação da Emenda n° 1; encaminhamento do
projeto com a emenda à Comissão de Transporte - Questão de ordem
- Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Daimo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fabim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Manha Campos - Mauro
Lobo - Miguei Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
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Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h15min, a lista de

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

i 8 Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

T Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, em sua ia Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 964/2003, das Comissões de

Direitos Humanos e de Segurança Pública, em que solicitam ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil
informações referentes aos últimos dez anos de administração dos
referidos órgãos, com as especificações que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 991/2003, do Deputado Irani Barbosa, em que
solicita ao Secretário de Planejamento e Gestão e ao Presidente do
IPSEMG informações referentes à natureza dos serviços prestados
pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial esses órgãos, bem como
cópia dos contratos de prestação de serviços. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.018/2003, do Deputado Adalciever Lopes, em
que solicita ao Secretário de Planejamento e Gestão informações

rÀ
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sobre a recusa do cumprimento do disposto no art. 110 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual,
que lhe foi acrescentado pela Emenda à Constituição n° 52, de
29/12/2001. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 1.047/2003, da Comissão de Transporte, em que
solicita ao Diretor-Presidente da COMIG o envio a esta Casa da
documentação que especifica, referente às obras realizadas na
Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.105/2003, do Deputado Leonardo Quintão, em
que solicita ao Presidente da Rádio Inconfidência informação sobre as
contratações de servidores pela empresa, com as especificações que
menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.195/2003, da Deputada Lúcia Pacífico, em que
solicita informações ao Presidente da CEMIG sobre a política de
centralização e terceirização que vem sendo adotada pela empresa. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a
Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
1 .195/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
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reunião os Projetos de Lei n°5 361, 752 e 836/2003, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes da
pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°279/2003, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a utilização de veículo
automotor oficial de serviço e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 e 2. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no
279/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 1 e 2. A
Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1° tumo, do Projeto de Lei n° 542/2003, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Igaratinga o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 58312003, do Deputado
Neider Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de ltaúna o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 837/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Lima Duarte o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1" turno, do Projeto de Lei n° 838/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Pouso Alegre o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°854/2003, do Deputado
Doutor Ronaldo, que dispõe sobre a inclusão de cláusula contendo a
obrigatoriedade da reserva de espaço para publicidade no interior dos
ônibus intermunicipais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°854/2003

O art. 1° passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1° - Os contratos de concessão dos serviços de transportes

intermunicipais passam a conter cláusula com obrigatoriedade de
reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para
afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas e para divulgação
de mensagens de interesse público."

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A exemplo do que ocorre nos ônibus de Belo Horizonte,

o autor do projeto estabelece que nos ônibus intermunicipais também

rs
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haja um espaço para afixação de cartazes sobre pessoas
desaparecidas. Observo, entretanto, que na Capital tal espaço é
usado não só para divulgar pessoas desaparecidas como também
para divulgar mensagens de interesse público, como o encerramento
do prazo para apresentar declaração de isenção de imposto de renda,
alertas sobre os males das drogas etc. Nesse sentido, apresentamos
essa emenda para que no espaço disponibilizado no interior dos
ônibus possa ser divulgada também mensagem de utilidade pública.
Salientamos que a mensagem de utilidade pública pode servir até
mesmo de atrativo para que os passageiros realmente leiam o cartaz
e vejam as fotos das pessoas desaparecidas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto
emenda que recebeu o n° 1, do Deputado Célio Moreira, e que, nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto
com a emenda à Comissão de Transporte, para parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verificando a

ausência de Parlamentares em Plenário, solicitamos à Mesa o
encerramento, de plano, da reunião.

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

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

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°57/2003, EM 7/10/2003
As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Antônio Júlio e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Márcio Passos, por indicação da Liderança do PL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião,
comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da comissão e esclarece que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator; a seguir,

rÀ
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determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Célio Moreira para atuar como escrutinador, que, após
computar os votos anuncia que os Deputados Antônio Júlio e Fábio
Avelar tiveram três votos para Presidente e Vice-Presidente
respectivamente, sendo eleitos por unanimidade. Em seguida, o
Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente eleito, Deputado Antônio
Júlio, a quem passa a direção dos trabalhos. Após proferir palavras de
agradecimento, o Presidente dá posse ao Vice-Presidente e comunica
que o relator da matéria será designado posteriormente. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, comunica que a próxima reunião ordinária será
convocada por edital, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Passos - Manha Campos - Antônio

Carlos Andrada.
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 8/1012003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, a l5residente, Deputada
Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, a requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em audiência pública, as constantes interrupções de
energia elétrica em Monte Sião, que geram inúmeros prejuízos às
malharias dessa cidade. Registra-se a presença dos Srs. Nelson
Fonseca Leite, Superintendente Regional de Distribuição Leste da
CEMIG; Mário Márcio Zucato, Prefeito Municipal de Monte Sião; João
Tadeu Dorta Machado, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Monte Sião; José Ayrton Labegalini, empresário; José
Rafael de Castro Ribeiro, Vereador à Câmara Municipal de Monte
Sião; Carlos Gutemberg, Superintendente de Relacionamento com o
Poder Público da CEMIG; e Pedro Gazolla, Gerente de
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Relacionamento Comercial da CEMIG de Varginha, 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
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Ribeiro Silva

- Antônio Júlio.
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
14/10/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto, Sidinho do
Ferrotaco e Dimas Fabiano (substituindo este ao Deputado Gil
Pereira, por indicação da Liderança do PP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei n° 9412003, no 2 0 turno (Deputado
Adalclever Lopes) e 679/2003, no V turno (Deputado Célio Moreira).
Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n° 854/2003, no 1° turno (relator:
Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
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aprovado o Projeto de Lei n° 541/2003, em turno único (relator:
Deputado Djalma Diniz). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n

o
s 1.515, 1.533 e 1.591/2003.

Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Célio
Moreira, em que solicita sejam convidados os Srs. Roberto Campos,
Ricardo Almeida e João José de Figueiredo, Diretores da
ENGESOLO, para prestarem esclarecimentos sobre a construção da
BR-381 - trecho Belo Horizonte-São Paulo - e sobre o atual estado da
pista de rolamento; em que solicita reunião para discutir, com
convidados, a ampliação do Aeroporto da Pampulha; em que solicita
visita a estradas mineiras danificadas por erosões, apontadas em
matéria veiculada pela imprensa do dia 4/10/2003; e em que solicita
ao Diretor-Geral do DER-MG informação sobre o número de
residências do Departamento de Estrada de Rodagem no Estado e
quanto custa aos cofres públicos cada uma delas, especificando o
valor das despesas do ano de 2002 mês a mês até setembro/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, 21 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Djalma Diniz - Laudelino Augusto -

Adalclever Lopes. -	 -
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

ANEL RODOVIÁRIO, EM 14/10/2003
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Célio Moreira, André Quintão e Doutor Viana, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, a requerimento do
Deputado Fábio Avelar, o índice de acidentes, os pontos críticos e os
redutores eletrônicos de velocidade do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte e comunica o recebimento dos seguintes ofícios: do Diretor-
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Geral do DER-MG, do Presidente da BHTRANS, do Procurador-
Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais e do Presidente
do CREA-MG, em que indicam representantes para participarem
desta audiência pública. O Presidente registra também recebimento
de ofícios dos Srs. João Bosco Rodrigues, representante do Grupo
Nepal; Natanael Vítor de Alcântara, da Associação Comunitária do
Bairro Vista Alegre, e Maj. PM Antônio Carvalho, representante da
Polícia Rodoviária Estadual. Passa-se à terceira fase da ordem do dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos dos Deputados: André Quintão, com
pedido de que sejam solicitadas ao DNIT providências quanto ao
funcionamento do radar eletrônico localizado nas imediações da Vila
Camponesa; Fábio Avelar, em que solicita sejam pedidas ao Diretor-
Geral do DNIT informações sobre o projeto de engenharia do Anel
Rodoviário referente aos trechos que especifica. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o
índice de acidentes, os pontos críticos e os redutores eletrônicos de
velocidade. Registra-se a presença dos Srs. Paulo Roberto
Takahashi, Secretário Municipal de Estrutura Urbana de Belo
Horizonte e representante do Prefeito Municipal Fernando Damata
Pimentel; Maj. PM Antônio Carvalho, repreentante da Polícia
Rodoviária Estadual; João Carvalho Pereira, Gerente de Pesquisa e
Documentação, representante da BHTRANS; Antônio Gonçalves da
Silva, representante da Obra Social Madre Gertrudes; Natanael
Alcântara, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Vista
Alegre; João Bosco Rodrigues e Prof. Radamés, representantes do
Grupo Nepal; e José de Sabrino Braga Neto, engenheiro e
representante do DNIT. Presentes também estão os seguintes
membros permanentes para acompanhamento dos trabalhos da
Comissão: Srs. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor Geral do
DER-MG; Wânia das Graças Magalhães Ribeiro, da BHTRANS;
Tarcísio Humberto Parreiras Henriques Filho, Procurador da
República; Getúlio Alves da Silva, engenheiro; Jefferson Alisson
Ferreira de Almeida, da AMBEL; Luiz Carlos Bromonschenkel, da
GRAMBEL; e Antônio Alves da Silva, do 8° CONSEPE, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Fábio Avelar tece
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suas considerações iniciais sobre o tema objeto desta audiência
pública, 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 das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Gustavo Valadares - Célio Moreira.

ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 14/10/2003

As 151h30min, comparecem no Auditório da CEMIG os Deputados
Alberto Bejani e Marília Campos, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani,
declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a realidade do trabalho na indústria energética
no Estado, acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno
único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei nos 734, 742, 749, 954, 965, 1.009, 1.014 e 1.064/2003
(Deputado André Quintão); 469, 759, 760, 772, 775, 797, 971, 995,
1.012, 1.023, 1.025 e 1.031/2003 (Deputado Elmiro Nascimento); 731,
753, 762, 783, 791, 960, 974, 1.028, 1.032 e 1.069/2003 (Deputada
Marília Campos); 757, 770, 940, 950, 983 e 989/2003 (Deputado
Alencar da Silveira Jr.) e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei nos
397/2003, no 1° turno, 756, 769, 805, 807, 959, 1.001, 1.030, 1.034 e
1.066/2003, em turno único. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir a Sra. Maria Helena da Silva Guthier, Procuradora do
Ministério Público do Trabalho; e os Srs. Carlos Calazans, Delegado
Regional do Trabalho; Carlos Otávio Duarte Piancasteili, Auditor Fiscal
do Trabalho; João Márcio Siqueira, Chefe de Gabinete do Presidente
da CEMIG; Marcelo Correia, Coordenador-Geral do SINDIELETRO,
Agenor de Queiróz, Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Belo
Horizonte e Contagem; Gustavo Charlemont, Diretor Executivo do
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SINDIMIG; e Rodrigo Campos, Diretor da Diretoria de Gestão
Corporativa de FURNAS, 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. Na impossibilidade de permanecer
na reunião, o Deputado Alberto Bejani passa a Presidência à
Deputada Marília Campos. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e demais presentes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Ana Maria - André Quintão.
ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 15110/2003
Às 9h11 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Célio
Moreira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a realizar
audiência pública para debater o tratamento da doença conhecida
como "obesidade classe til", tendo em vista a gravidade da
constatação do crescimento vertiginoso da população de obesos, fato
que vem causando preocupação em vários órgãos do poder público e
nas organizações mundiais ligadas às questões de saúde, bem como
o desrespeito aos direitos dos portadores dessa doença, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício dos Vereadores da
Câmara Municipal de Bocaiúva solicitando providências cabíveis da
Comissão quanto às denúncias feitas pelos presos da penitenciária
desse município contra o Ten. José Leonardus Saraiva Hoed,
Comandante do 60 Pelotão da Polícia Militar; carta do Sr. Eustáquio
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Nogueira, detento da cadeia pública de Porteirinha, pedindo sua
transferência para uma penitenciária estadual; e denúncia contra o
Juiz de Direito da Comarca de Congonhas, Sr. Paulo Roberto Caixeta.
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, os
Projetos de Lei n os 925/2003 (relator: Deputado Mauro Lobo); e
955/2003 (relator: Deputado Biel Rocha), que receberam parecer por
sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos n°
1.588/2003. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Durval Angelo (2)
em que solicita seja marcada audiência com o Prefeito Municipal de
Belo Horizonte, acompanhada pelo Subsecretário Estadual de Direitos
Humanos, pela Coordenadoria Estadual de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente, por Vereadores da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadorâs de Deficiência
e dos Idosos e por representante da Associação Mineira de
Paraplégicos, para se discutir o Projeto de Lei n° 1.446/2003, de
autoria do Vereador Walter Tosta, que estabelece regras de garantia
ao acesso de pessoas portadoras de deficiência física ao transporte
coletivo por ônibus no Município de Belo Horizonte; seja realizada
reunião ordinária, no dia 5/11/2003, na APAC de ltaúna, para se
discutir o método adotado por essa Associação; Roberto Ramos em
que solicita seja realizada audiência pública, com os convidados que
menciona, no Município de Montes Claros, para se discutirem os
conflitos agrários ocorridos na região Norte de Minas; Weliton Prado,
em que solicita reunião conjunta da Comissão e da Comissão de
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, destinada à audiência
pública com os convidados que menciona, no Município de Ponte
Nova, para se apurarem denúncias de exploração de mãos-de-obra
adulta e infantil e outras irregularidades trabalhistas na Empresa Gina,
situada nesse município; Durval Angelo e Mauro Lobo (2) em que
solicitam sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado da Saúde de
Minas Gerais pedindo o aumento de recursos, bem como o
credenciamento de mais hospitais no Estado para a realização da
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gastroplastia, em decorrência do número de casos de obesidade
mórbida em Minas Gerais, e ao Ministério da Saúde solicitando
informações sobre os recursos destinados à realização da
gastroplastia em Minas Gerais. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Marcílio
Stortini, Coordenador de Cardiologia da Alta Complexidade,
representando o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,
Secretário de Estado da Saúde; Cristiano Augusto Bicalho Canedo,
Diretor de Ensino e Pesquisa, representando o Sr. Carlos Eduardo
Venturelli Mosconi, Presidente da FHEMIG; Joana D'Arc Lima
Parreiras, Presidente da Associação Mineira para Acompanhamento e
Recuperação - AMARE -; Galzuinda Maria Figueiredo Reis e Eduardo
Nacur Silva, respectivamente médica e Coordenador da Cirurgia de
Obesidade Mórbida do Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, os
quais tomam assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Mauro Lobo, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - BI Rocha - Leonardo Quintão.

ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 15/10/2003

Às 91h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalciever Lopes, Ana Maria Resende, Leonidio Bouças e Weliton
Prado, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria
Resende dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: carta de professores do Município de
Alvinópolis, solicitando abono salarial por serem ocupantes de dois
cargos; documentação do Sr. Jaime Sardi, da UFOP, sobre a
denúncia de irregularidade ocorrida na Universidade; ofício do
Presidente do Conselho Estadual de Educação, em resposta ao
Requerimento n° 481/2003; ofício da Secretária de Estado da
Educação, respondendo ao Requerimento n° 1 .23812003. O
Presidente comunica que, no dia 13, designou o Deputado Sidinho do
Ferrotaco para relatar os Projetos de Lei n°5 371 e 1.038/2003 e a
Deputada Ana Maria Resende, para relatar o Projeto de Lei n°
62312003. Registra-se a presença dos Deputados Sidinho do
Ferrotaco e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado
Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do BPSP). Passa-se à
1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°478/2003, no 1°
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Weliton
Prado. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, pareceres pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei
nos 447, 729, 828, 845 e 888/2003 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); 451, 619 e 800/2003 este, com a Emenda n°1, da Comissão
de Constituição e Justiça; 904, 988 e 1.027/2003 (relator: Deputado
Weliton Prado); 624, 844 e 880/2003, este com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 893 e 1.058/2003 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende); 725 e 945/2003, este com a Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 994/2003 (relator:
Deputado Adalclever Lopes); e 833 e 859/2003 (relator: Deputado
Sidinho do Ferrotaco). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nos 883, 1.489, 1.494, 1.518, 1.537
e 1.592/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando reunião para ouvir esclarecimentos do Prefeito de Itutinga
sobre o transporte de alunos das escolas públicas estaduais.
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Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton

Prado.
ATA DA 24 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 15/10/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Mauro Lobo, Doutor Viana, José Henrique, Sebastião
Helvécio e Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa,
por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e que está
aberto o prazo para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei
nos 1.117/2003 (PMDI), do dia 10 ao dia 29/10/2003; 1.151/2003
(Contas do Governador-2002) e 1.150/2003 (Contas do Tribunal de
Contas-2002), do dia 10 ao dia 20/10/2003; e 1.118/2003 (PPAG) e
1.116/2003 (Orçamento), do dia 14/10 ao dia 3/11/2003 e comunica o
recebimento de ofícios dos Srs. Renato Barros, Presidente do Sind-
Saúde; José Afonso Assumpção, Presidente do Sindicato Nacional
das Empresas de Táxi Aéreo; e Hermes Ricardo Matias de Paula,
Presidente do FNDE, publicados no "Diário do Legislativo" do dia
9/10/2003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 583/2003
(relator: Deputado Célio Moreira, em virtude de redistribuição).
Registra-se a presença do Deputado Chico Simões. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n

o
s 712/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (relator:
Deputado José Henrique); 779/2003 com as Emendas n os 1 a 5, da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (relator:
Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Doutor Viana, que conclui
pela rejeição do Projeto de Lei n° 78512003, no 1° turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Chico Simões. Passa-se à 2'
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 1.571/2003. Passa-se à 3a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Mauro Lobo e Chico Simões, em que
solicitam a realização de audiência pública conjunta desta Comissão e
da Comissão de Administração Pública com vistas à apresentação de
subsídios para a emissão de parecer sobre o Projeto de Lei n°
889/2003, que dispõe sobre as parcerias público-privadas. 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, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Helvécio -

José Henrique.	-
ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°55/2003, EM 15/10/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Leonardo Moreira, Antônio Carlos Andrada e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Moreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio Carlos
Andrada, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, o Presidente defere pedido de vista ao Deputado
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Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Jô Moraes - Antônio Carlos Andrada.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 15/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô

Moraes, Roberto Carvalho, Neider Moreira e Roberto Ramos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a prestar
esclarecimentos a respeito do tema objeto desta Comissão e dedica
esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Sra. Maria
Nunes Alvares, Diretora Clínica da Santa Casa de Belo Horizonte, e
Srs. Hermann Alexandre Von Tiesenhausen, Presidente da
Cooperativa dos Médicos da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte; Marcelo Mascarenhas, representando o Sr. Edilson Corrêa
de Moura, Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; e
Roberto Antônio Verônica, Presidente do Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Belo Horizonte, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Deputada Jô
Moraes, como autora do requerimento que deu origem ao debate, faz
as 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.
Passa à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento da Deputada Jô Moraes, em que solicita
reunião desta Comissão com a presença do Secretário da Saúde, do
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e de representante
do Ministério da Saúde, para prestarem esclarecimentos a respeito do
tema objeto desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Neider Moreira - Ricardo Duarte.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 15/10/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Chico Rafael e Weliton Prado (substituindo este ao
Deputado BieI Rocha, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, 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. Roberto Alfeu Pena
Gomes, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte, em que encaminha a esta Casa o 'Termômetro de Vendas
do Comércio Varejista de Belo Horizonte" referente ao mês de agosto
de 2003. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
63312003 no 20 turno, cuja relatoria avocou a si Passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.538 e 1.53912003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha - Chico Rafael.

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 16/10/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares, Leonardo Moreira, Weliton Prado e Antônio Carlos
Andrada (substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por
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indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alberto Bejani e
Biel Rocha. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bonifácio Mourão, 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. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei n° 913/2003 é retirado da pauta, por determinação do
Presidente. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 916/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.062/2003
(relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição);
1.105 com a Emenda n° 1 e 1.10812003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 990/2003 no 1 o turno
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada
pelo relator, Deputado Gilberto Abramo. Após discussão e votação,
são aprovados os pareceres pela inconstitucional idade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.029/2003

(relator: Deputado Gilberto Abramo) e 1.050/2003 (relator: Deputado
Ermano Batista). O Deputado Ermano Batista, relator dos Projetos de
Lei nos 1.079 e 1.080/2003 (deste último, em virtude de redistribuição),
solicita a distribuição de avulsos de seus pareceres, que concluem
pela constitucional idade, legalidade e juridicidade das referidas
matérias. São aprovados requerimentos em que se solicita sejam
convertidos em diligência ao Secretário de Governo os Projetos de Lei
nos 1.068/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira) e 1.093/2003
(relator: Deputado Ermano Batista). Com a palavra, o Deputado
Bonifácio Mourão, relator dos Projetos de Lei n

o
s 1.081 e 1.08312003,

solicita a distribuição de avulsos dos pareceres dos referidos projetos,
os quais concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade
das matérias. O Deputado Gustavo Valadares, nos termos do art. 136,
§ 30 , do Regimento Interno, solicita a distribuição de avulso do parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.082/2003, o qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com as
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Emendas nos 1 a S. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São aprovados requerimentos em que se solicita sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 1.057/2003
(relator: Leonídio Bouças), 1.124/2003 (relator: Ermano Batista),
1.087/2003 (relator: Gustavo Valadares), 981, 1.024 e 1.125/2003
(relator: Gilberto Abramo), 1.102/2003 (Leonardo Moreira), 1.073/2003
(relator: Durval Ângelo) e 957/2003 (relator: Durval Angelo).
Submetidos a votação, são aprovados os seguintes requerimentos: do
Deputado Ermano Batista, em que solicita que a Comissão de
Constituição e Justiça receba apenas uma vez requerimento de
retirada de pauta de uma mesma proposição e que não se delibere
sobre requerimento de retirada de pauta quando o prazo restante da
Comissão for igual ou inferior a cinco dias; do Deputado Bonifácio
Mourão, em que solicita seja constituída comissão de parlamentares
para-proceder a estudos sobre alterações que devem ser introduzidas
no Regimento Interno. E rejeitado requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, em que solicita seja formulado apelo à Gerência de
Consultoria desta Casa com vistas à elaboração de nota técnica sobre
o Projeto de Lei n° 1.080/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 21/10/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Leonardo Moreira.
ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM

16/10/2003
Às 9h30min, comparecem na Câmara Municipal de ltuiutaba os

Deputados Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Célio Moreira, membros
da supracitada Comissão.Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a situação dos hospitais
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municipais da região do Pontal do Triângulo, os problemas
relacionados ao atendimento básico ambulatorial e preventivo, bem
como a relação existente entre os hospitais e o SUS e a importância
do controle social sobre o SUS. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Sra. Divina Garcez Calil,
Secretária Municipal de Governo, representando o Prefeito Municipal
de ltuiutaba; Srs. Evaldo Agripino Fraga Matos Júnior, Assessor da
Superintendência de Atenção à Saúde da Secretaria de Saúde;
Homero Tadeu Fontoura, representando os Vereadores da região;
Ruy Romano Barbosa, Secretário-Geral e Superintendente de
Interiorização do IPSEMG, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz as suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. A
Presidência registra, ainda, a presença dos Srs. João Sérgio de
Medeiros; Isaias Tadeu Macedo, Diretor da Faculdade do Triângulo
Mineiro; Rosângela Paniago Borges, representando o Deputado
Gilmar Machado; Sarg. José Divino Jacó da Fonseca, Comandante do
Corpo de Bombeiros de ltuiutaba; Sérgio Leão Adão, da Diretoria de
Ações Descentralizadas de Saúde; Mário Antônio de Oliveira,
Secretário de Saúde de Capinópolis; Toninho Heitor, Prefeito
Municipal de Frutal; Joana Darc da Silva, Vereadora à Câmara
Municipal de Frutal; Djalma P. Silva Francisco, Presidente da
Federação Mineira de CEREA de Frutal; Ana Maria de Oliveira
Bernardes, representando a Secretaria de Saúde de ltuiutaba; Maria
Aparecida, Presidente do Sind-UTE de ltuiutaba; Aguimar Nunes de
Souza Silva, Vereador à Câmara Municipal de Campina Verde; José
Lourenço Freire e Elviro Novaes Andrade, Vereadores à Câmara
Municipal de ltuiutaba; Ariosvaldo Pereira, Secretário de Saúde de
Santa Vitória; Adauto José Fonseca Lima, Prefeito Municipal de Santa
Vitória; Valdir Araújo, Vereador à Câmara Municipal de Uberlândia;
Maria Francisca Batista de Oliveira, do Sindicato de Saúde de
ltuiutaba; João Sérgio de Medeiros, do Conselho Municipal de Saúde;
Sílvio Neves da Silva, representando os Conselhos Regionais de
Odontologia e de óptica e Optometria do Estado; Valder Luiz Pereira,
Secretário de Saúde de Centralina; Lunamar Pereira de Araújo
Santos, Secretário de Saúde de Cachoeira Dourada; Mário Antônio de
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Oliveira, Secretário de Saúde de Capinópolis; Valdir Araújo,
Vereador à Câmara Municipal de Uberlândia; Neivaldo de Lima
Virgilio, do Sind-UTE de Uberlândia; Maria Helena Gabriel, Presidente
do Sind-UTE de Uberaba; João Felipe, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Capinópolis; Hadad, Presidente da Associação
Médica de Ituiutaba; Lecioni Pereira Pinto, Sind-UTE de Capinópolis;
José Neto Santana, Prefeito Municipal de Capinópolis. Participam dos
debates, conforme consta nas notas taquigráficas, os seguintes
convidados: Sra. Cleuza Maria de Souza Amarante, da E.E.
Governador Israel Pinheiro; Ineida Aparecida Gonçalves, da Polícia
Civil de ltuiutaba; Lecioni Pereira Pinto, do Sind-UTE de Capinópolis;
Fátima Matias, Sind-UTE de Uberlândia; Lindaura Pires Gomes; Srs.
Neivaldo Lima, Sind-UTE de Uberlândia; Adriana Marques, professora
de Ituiutaba; Gilmar Hadad, da Associação Médica de Ituiutaba;
Homero Tadeu Fontoura; Maria Helena Gabriel; Adauto José Fonseca
Lima; Elviro Novaes; Lidiane Araújo; Valdir Araújo, João Sérgio de
Medeiros, do Conselho Municipal de Saúde de Ituiutaba; Rosângela
Paniago Borges; Francisco (Chiquinho); Sérgio Tahan; Rida Sabbagh
do Amaral, médica da Unidade de Diálise; Sônia Maria Silva do
Carmo, do Grupo de Estudos e Consciência Negra de ltuiutaba;
Marineida Maria Alves, do PRONA; e Vilma Aparecida França, da
Agência do Trabalho de Ituiutaba. A seguir, o Presidente passa à
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Fahim
Sawan apresenta requerimento em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão para discutir o fechamento do Pronto-
Socorro do Hospital São José, de Belo Horizonte. Submetido a
votação, o requerimento é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Neider Moreira.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 16/10/2003
Às 91h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique,
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membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Doutor Viana, Gilberto Abramo e Jayro Lessa. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a situação da cafeicultura mineira, dando ênfase ao tema
"Tributação na Cadeia Produtiva do Café". O Presidente acusa o
recebimento de ofício do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha,
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico, informando que o
Sr. Paulo Mendonça Gama, servidor dessa Secretaria, foi designado
para acompanhar os trabalhos desta Comissão. A Presidência registra
a presença dos seguintes convidados: Sra. Sara Costa Felix Teixeira,
Assessora da Superintendência de Legislação Tributária da Secretaria
da Fazenda; Srs. Nelson Rodrigues da Silva e Itamar Peixoto de Meio,
respectivamente, Diretor de Legislação Tributária e Assessor da
Secretaria da Fazenda; Orlando Carlos Editore, Diretor-
Superintendente da Cooparaíso Ltda.; Carlos Alberto Paulino da
Costa, Presidente da Cooxupé; Antônio Carlos Oliveira Martins e
Marcelo Jabour, respectivamente, Diretor Administrativo e Advogado
da Cooxupé; Cleber Marques de Paiva, Presidente do CCCMG;
Marcelo Braga e Emane de Oliveira, respectivamente, Secretário
Executivo e Diretor da CCCMG; Rodrigo de Almeida Pontes,
Presidente da SMEA e técnico do setor de café; Carlos Alberto
Gonçalves, professor da área de mercadologia e estratégia do
CEPEAD da UFMG; Almir José da Silva Filho, Presidente do
Sindicafé-MG, representando a FIEMG; Guilherme Braga, Diretor-
Geral do CeCaFé; Eduardo Maneira, Consultor da Sacha Calmon -
Misabel Derzi e advogado dos cafeicultores; Antônio César Ribeiro,
advogado da Federação do Comércio; Francisco Prado, exportador de
café da AllCoffee; José Flávio Mascarenhas, Diretor da Cooparaíso
Ltda.; Pedro Mário Ribeiro, Diretor de Formação Sindical da
FETAEMG; Mauro Bonfim, Consultor da área tributária desta
Assembléia; e Everton Augusto Paiva Ferreira, Assessor-Chefe de
Planejamento da EMATER-MG, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais e
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concede a palavra aos Deputados. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Piau, em que pleitea seja solicitado à
Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado e ao PROCON-
MG o resultado dos laudos laboratoriais relativos à qualidade do pó de
café produzido e comercializado no Estado; e Dalmo Ribeiro Silva (2),
em que pelitea seja solicitado ao Secretário da Fazenda levantamento
dos processos de autuação relacionados com a comercialização de
café; e seja solicitada ao Presidente do Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais a relação dos procedimentos em fase de
apreciação referentes ao segmento da cafeicultura, marcando-se
posteriormente audiência da Comissão com o Conselho; e dos
membros da Comissão, solicitando a prorrogação de seu prazo de
funcionamento por 30 dias. Cumprida a finalidadé 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, 23 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva -

José Henrique - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 1 t REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 20/10/2003
Às lOhlOmin, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Governador Valadares os Deputados Maria José Haueisen, Doutor.
Ronaldo e Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Chico Simões. 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 debater, em audiência pública, as conseqüências do incêndio
ocorrido no pico do Ibituruna, avaliar suas causas e propor iniciativas
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a serem tomadas pelo poder público e pela sociedade civil para
recuperação da área atingida, e comunica o recebimento de ofícios da
Sra. Denise Marília Bruschi, Gerente da Divisão de Saneamento da
FEAM, prestando informações sobre o Requerimento n° 1.227/2003,
publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003; e dos Deputados
José Milton e Bonifácio Mourão, agradecendo o convite e justificando
a ausência nesta reunião. A seguir, a Presidência registra a presença
dos Srs. João Domingos Fassarela e Marcílio Alves, respectivamente
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares;
Leonardo de Castro Mala, Promotor Público Curador do Meio
Ambiente; Elisa Costa, Presidente da Comissão do Meio Ambiente da
Câmara Municipal de Governador Valadares; Cap. Gilson Gonçalves
Santos e Sarg. Edson Estêvão Marques, representantes,
respectivamente, da Polícia Militar do Meio Ambiente e do Corpo de
Bombeiros; Leonardo Moreira, Deputado Federal; Renato Juarez
Leite, Presidente da Associação dos Proprietários do Ibituruna, e
Edson Luiz Montenegro, Técnico Florestal do IEF, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Chico Simões, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, cada um por sua vez, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos Deputados
Chico Simões, em que solicita o apoio desta casa à implantação do
Plano Diretor do Pico do Ibituruna e o acompanhamento permanente,
por parte desta Comissão e dos Deputados presentes a esta reunião,
das ações voltadas para a implantação e a administração do referido
Plano; e Doutor Ronaldo em que solicita seja pedido aos Secretários
de Turismo e de Transportes e Obras Públicas que priorizem ações
com vistas ao fortalecimento e à viabilização do turismo no pico do
Ibituruna. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
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Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Márcio

Passos.
ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 21/10/2003
As 9h30min, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva,
Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Piau. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em
seguida, passa à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
54012003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Leonídio
Bouças); 1.079, 1.080, 1.042 e 1.101/2003 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.081 e 1.083/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão);
1.082/2003 com as Emendas n

o
s 1 a 5, (relator: Deputado Gustavo

Valadares); 86312003 na forma do Substitutivo n° 1 e 1.037/2003
(relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição).
Na fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado Bonifácio
Mourão, que concluem pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucional idade dos Projetos de Lei n os 644 e 663/2003, no 1°
turno, o Presidente defere os pedidos de vista dos Deputados Antônio
Júlio e Dalmo Ribeiro Silva, respectivamente. O parecer sobre o
Projeto de Lei n° 878/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado devido
à prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Leonardo
Moreira, em virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucional idade, no V turno, dos projetos de
Lei n

o
s 993/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de

redistribuição) registrando-se voto contrário do Deputado Weliton
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Prado; 1.067/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão),
registrando-se voto contrário do Deputado Weliton Prado. São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao Secretário de Governo os Projetos de Lei n

o
s 998

(relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição) e
1.139/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei n° 695/2003 deixa de ser apreciado
por inexistência de quórum. 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, 23 de outubro de 2003.
Deputado Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças -

Leonardo Moreira - Gilberto Abramo - Weliton Prado - Ermano Batista
- Gustavo Valadares.

ATA DA 2? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 21/10/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Leonardo Quintão, Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro
Silva, Paulo Piau, Laudelino Augusto (substituindo este à Deputada Jô
Moraes por indicação do Bloco PT-PCdoB). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
com convidados, o Projeto de Lei n° 1.004/2003, a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício da Casa informando a impossibilidade de
atender à solicitação do Sr. Mário Célio Siqueira referente a sua
reintegração no serviço público estadual. Passa-se à ? Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no1 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 157/2003, na forma do

Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau); 871/2003 na forma do
substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Laudelino Augusto, em virtude de redistribuição);

ri
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877/2003 na forma do Substitutivo n° 2, com a rejeição do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 932/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Fábio Avelar). O parecer sobre o
Projeto de Lei n°867/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Fábio
Avelar. O Projeto de Lei n° 88912003 é retirado da pauta, atendendo-
se a requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. A
Representação Popular n° 1/2003 é retirada de pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, aprovado pela
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nos 1.600/2003; 1.601/2003, 1.605/2003
e 1.615/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Piau, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão para, em audiência, pública avaliar a atuação fiscal da
Superintendencia da Fazenda do Vale do Rio Grande e do Conselho
do Contribuinte contra a Cooperativa Agropecuária dos Produtores
Rurais de Iturama Ltda.; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita ao Diretor do DNPM-MG informações sobre a real situação
dos municípios que fazem parte do Circuito das Aguas; dos
Deputados Mauro Lobo e Chico Simões, em que solicitam a
realização de reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Fiscalização Financeira a fim de, em audiência pública, apresentar
subsídios para elaboração do parecer do Projeto de Lei n° 889/2003;
do Deputado Laudelino Augusto, em que solicita à COMIG
informações a respeito das licitações para concessão de uso e
comercialização das águas minerais nas estâncias hidrominerais. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o assunto. Registra-se a presença dos Srs. Marcus
Gabden, Prefeito Municipal de Caxambu; Paulo César da Costa,
Prefeito Municipal de Cambuquira, e Joaquim Ferandes, Francisco
Castilho, Carlos Alberto Santos, Marcos Tadeu, os Vereadores à
Câmara Municipal de Caxambu, os quais são convidados a tomar
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assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 22/10/2003, às 9 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Paulo Piau, Presidente Ermano Batista - Jô Moraes - Maria Olivia.

ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA
PÚBLICA, EM 21/10/2003

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Jayro Lessa, José Henrique e Manha Campos
(substituindo esta ao Deputado Chico Simões, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária; Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Jayro Lessa,
membros da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Mauro Lobo, membros da
Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta destas Comissões. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A
Deputada Vanessa Lucas, relatora do Projeto de Lei n° 1.078/2003
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, solicita a
distribuição de avulsos do seu parecer, que conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de Constituição e
Justiça, e 5 a 8. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião conjunta, hoje, às 116h45min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 21 de outubro de 2003.
Lúcia Pacifico, Presidente - Vanessa Lucas - Ermano Batista -

Weliton Prado - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues
- Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.

ATA DA 25a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

21/10/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Djalma Diniz, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Leonardo Moreira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofícios do Sr.
Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando informações sobre os Requerimentos n

o
s 960 e

1.112/2003, dos Deputados Doutor Ronaldo e Adalclever Lopes, e
relatório sobre as obras de duplicação da BR-381, atendendo-se a
solicitação do Deputado Laudelino Augusto. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1 1 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 629/2003 na forma do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Adalclever Lopes) e 67912003 na forma do Substitutivo n° 1
(relator: Deputado Célio Moreira). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
n

o
s 806 e 876/2003 (relator: Deputado Gil Pereira) e 964/2003 (relator:

Deputado Laudelino Augusto), que receberam parecer pela
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n

o
s 1.620 e 1.631/2003. Cumprida a

finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

rs
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Jô Moraes - Alencar da Silveira Jr.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA
PÚBLICA, EM 21/10/2003

As 1 Sh4smin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Mauro Lobo, Chico Simões, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Antônio
Júlio, Irani Barbosa e Maria Tereza Lara, membros da Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Sargento Rodrigues, Mauro
Lobo e Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Segurança Pública. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à p Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.078/2003, no 1° turno, deixa de ser
votado atendendo-se a requerimento de adiamento de votação, do
Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, na mesma
data, às 20h15min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Lúcia Pacífico - Antônio Andrade -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Vanessa Lucas - Mauro Lobo -
Doutor Viana - Weliton Prado - Leonardo Moreira - Olinto Godinho -
Sargento Rodrigues.
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ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 22/10/2003
As 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô

Moraes, Paulo Piau, Ermano Batista (substituindo este ao Deputado
Domingos Sávio, por indicação da Liderança do BPSP) e Maria Olívia
(substituindo esta ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 5/2003 (Deputada Jô Moraes) e 207/2003
(Deputado Fábio Avelar). Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei n°
889/2003 deixa de ser apreciado em virtude da distribuição, pelo
relator, de avulsos do parecer em que conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, com as Emebdas n° 3 a 13, que
apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se hoje, com a
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 889/2003, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista -

Jã Moraes - Paulo Piau.
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 22/1012003
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Biel Rocha, Leonardo Quintão e Sidinho do Ferrotaco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a debater a situação das quatro famílias que
residem, há longo tempo, no Viaduto Ulisses Guimarães, conhecido
como Viaduto Silva Lobo, nesta Capital, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. José Antônio de Moraes,
Chefe do DETRAN-MG, e Cel. Roger Mana, Assessor da
Subsecretaria de Administração Penitenciária, publicados no "Diário
do Legislativo" do dia 16/10/2003; José Arcebispo da Silva Filho,
Superintendente-Geral da Polícia Civil do Estado, publicado no "Diário
do Legislativo" do dia 18/10/2003; Heleno Maia Santos Marques do
Nascimento, de Juatuba, solicitando à Comissão segurança e
proteção de sua integridade física; e manifestação de repúdio aos
supostos atos criminosos praticados pelo Delegado da Comarca de
Igarapé, encaminhada ao Governador do Estado. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
unico, do Projeto de Lei n° 987/2000 (relator: Deputado Biel Rocha).
Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Angelo, em que solicita seja autorizada a cópia de fitas de áudio, a
serem distribuídas aos estudantes de Direito do Unicentro Newton
Paiva, da reunião desta Comissão realizada em 22/1012003; e da
Deputada Ana Maria Resende, em que solicita realização de
audiência pública com os convidados que menciona, para debater a
situação dos índios no Estado. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. José Luiz
Quadros de Magalhães, da Faculdade de Direito da UFMG; Túlio
Picinini, Consultor do Programa Pólos da Faculdade de Direito da
UFMG; Maria Cristina Bove, Coordenadora da Pastoral de Rua; e
Margareth Maria de Araújo Silva, da Faculdade de Arquitetura da
PUC-Minas, os quais tomam assento à mesa. O Deputado Durval
Angelo, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
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para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA
PÚBLICA, EM 22/10/2003

As 110h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Mauro Lobo, Doutor Viana, José Henrique e
Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; Vanessa Lucas, Antônio Júlio, Maria
Tereza Lara e Leonardo Moreira (substituindo este ao Deputado Irani
Barbosa, por indicação da Liderança do PL), membros da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Sargento Rodrigues,
Leonardo Moreira, Zé Maia, Antônio Carlos Andrada (substituindo este
ao Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do Bloco
BPSP) e Weliton Prado (substituindo o Deputado Rogério Correia, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de Segurança
Pública. Estão presentes, também, os Deputados Dinis Pinheiro,
Neider Moreira e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência suspende a reunião para aguardar a
chegada da Deputada Lúcia Pacífico. São reabertos os trabalhos,
estando a Deputada Lúcia Pacifico na Presidência. 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
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no P turno, do Projeto
de Lei n° 1.078/2003 com as Emendas de n

o
s 1 a 4, da Comissão de

Constituição e Jusutiça, e com as Emendas de n os 5 a 8,
apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do
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Contribuinte (relatora: Deputada Vanessa Lucas). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sargento Rodrigues, pela
Comissão de Segurança Pública, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n0 1.078/2003, no 1° turno, com as Emendas de n

o
s 1 a

4, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas de n
o
s 5 a

8, da Comissaõ de Defesa do Consumidor, e com as Emendas n os 9 a
10, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Weliton Prado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, em 23110/2003, às 9h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Vanessa Lucas - Doutor Viana -

Leonardo Moreira - Jayro Lessa - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues.
ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA

PÚBLICA, EM 23/10/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo e Doutor Viana, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; Vanessa
Lucas, Jayro Lessa e Weliton Prado (substituindo este à Deputada
Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Sargento
Rodrigues, Leonardo Moreira, Zé Mala, Ermano Batista (substituindo
este ao Deputado Alberto Bejani, por indicação da Liderança do
BPSP) e Weliton Prado (substituindo o Deputado Rogério Correia, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de Segurança
Pública. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Carlos
Andrada, Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares e
Olinto Godinho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
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de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no to turno, do
Projeto de Lei n° 1.078/2003 (relator: Deputado Sargento Rodrigues),
com as Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Segurança Pública, 5 a 8,
da Comissão de Justiça, e 9 e 10, da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte. A seguir, o Deputado Mauro Lobo,
relator da matéria pela Comissão de Fiscalização Financeira, solicita a
distribuição de avulsos do seu parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
hoje, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Vanessa Lucas - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues - Olinto Godinho.
ATA DA Sa REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE E DE SEGURANÇA

PÚBLICA, EM 23/10/2003
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, José Henrique e Sebastião
Helvécio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; Vanessa Lucas, Jayro Lessa e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte; Sargento Rodrigues, Mauro Lobo e
Olinto Godinho, membros da Comissão de Segurança Pública. Estão
presentes, também, os Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a distribuição de avulsos do parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi feita às
13h45min, razão pela qual decide encerrar esta reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima



reunião conjunta, a realizar-se hoje, às 20
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa

Viana - José Henrique - Alencar da Silveira Jr
Vanessa Lucas - Antônio Carlos Andrada - Z
Dalmo Ribeiro Silva - Olinto Godinho.
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horas, determina a

- Jô Moraes - Doutor
- Sebastião Helvécio -
Maia - Dinis Pinheiro -

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 575/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Luiz Fernando Faria,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de Matias
Barbosa, com sede nesse município.

Publicada em 5/4/2003, 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 proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Além do mais, o art. 18 do seu estatuto prevê que os membros de
sua diretoria não serão remunerados, e o art. 20 determina que, em
caso de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao
Conselho Central Cristo Redentor da Sociedade de São Vicente de
Paulo ou a entidade congênere.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 575/2003.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.

rÀ



1544
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.060/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.060/2003, do Deputado Célio Moreira, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Vida Ouropretana, com
sede no Município de Ouro Preto.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 18/9/2003, 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 para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, inclusive,
que o § 30 do art. 77 do estatuto da entidade estabelece a não-
remuneração de seus Diretores, curadores, Conselheiros, sócios,
instituidores e benfeitores pelos trabalhos ali desenvolvidos.

O estatuto também prevê, no ad. 73, a destinação do patrimônio
remanescente, sendo ela extinta, a instituição congênere.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei nesta
Casa. Todavia, apresentamos-lhe emenda, objetivando incluir a sigla
no nome da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela

legalidade do Projeto de Lei n°
apresentada a seguir.

juridicidade, constitucional idade e
1.06012003 com a Emenda n° 1,

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida

Ouropretana - FUNPROVI -, com sede no Município de Ouro Preto.".
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Weliton

Prado - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.09812003

rs
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela

tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba, com sede
nesse município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 26/9/2003, e, a seguir,
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em análise à documentação que instrui os autos do processo,

constatou-se que a referida entidade possui personalidade jurídica e
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua diretoria não são remunerados e seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Verifica-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto dispõe que nenhum
dirigente, Conselheiro, instituidor ou sócio poderá ser remunerado e o
art. 31 estabelece que, em caso de dissolução da entidade, o
patrimônio remanescente será destinado a uma instituição congênere,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
tramitação do referido projeto.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla ABECAP, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentaremos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.098/2003 com
a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba - ABECAP
-, com sede nesse município.".
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.099/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em tela

tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco
da Comunidade das Almas, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 26/9/2003,
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de
dois anos, e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

E oportuno destacar os arts. 12, § 1 0 , e 31, constantes da alteração
estatutária, por estabelecerem, respectivamente, que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como dos sócios, não serão
remuneradas; e que, em caso de dissolução da entidade, o patrimônio
remanescente será destinado a outra de natureza e fins semelhantes,
com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação juntada aos autos
do processo, a instituição atende aos requisitos enunciados pela Lei
n° 12.972, de 27/7/98, para ser declarada de utilidade pública
estadual.

No entanto, tendo em vista a omissão, no texto do art. 1° do projeto,
da sigla CDC, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentaremos adiante emenda saneadora.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.09912003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. P - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário Unidos Venceremos de São Francisco
da Comunidade das Almas - CDC -, com sede no Município de Carmo
do Paranaíba.".

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonídio Bouças - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.100/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Antônio Andrade, por meio do Projeto de Lei n°

1.100/2003, pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com
sede no Município de Unaí.

Publicada, 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 proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, nos
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
é dirigida por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Ademais, o art. 49 do seu estatuto prevê que os cargos da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal não serão remunerados, e o art. 46
determina que, sendo ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a entidades congêneres.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n°1.100/2003.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°878/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe
"dispõe sobre a criação do SIRECAN - Sistema Estadual de Registro
de Câncer no Estado de Minas Gerais".

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/7/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo cria o Sistema Estadual de Registro de

Câncer - SIRECAN -, que tem por finalidade a coleta e o ordenamento
permanente de dados de casos de tumores malignos detectados em
cidadãos residentes no Estado.

A proposição relaciona, no art. 30, os objetivos do SIRECAN, entre
os quais destacamos a identificação dos novos casos de tumores
malignos e dos grupos populacionais de risco, a participação em
estudos epidemiológicos, o planejamento e o auxilio na realização de
programas de controle e prevenção, entre outros. Nesse particular,
observamos um equívoco na enumeração dos incisos do referido
artigo, não se registrando o inciso IV. Essa falha será corrigida no
substitutivo que apresentamos ao final deste parecer.

Pelo projeto, a notificação ao SIRECAN de todos os casos de tumor
maligno passa a ser obrigatória no Estado, e o acesso aos seus dados
passa a ser público. A implantação do SIRECAN é de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde.

Em que pese à preocupação para com o usuário do serviço de
saúde acometido pela doença, demonstrada pelo legislador, a
proposição apresenta vicio de inconstitucional idade ao propor a
implementação de um sistema de coleta e ordenamento de dados na
estrutura do Poder Executivo. Nesse contexto, a matéria se insere,
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propriamente, na competência material daquele Poder de
organizar-se administrativamente para a consecução das políticas
públicas voltadas para a saúde. O projeto determina que a Secretaria
de Estado da Saúde é a responsável pela implantação do órgão. Ora,
essa Pasta está diretamente subordinada ao Governador do Estado,
sendo sua auxiliar na direção superior do Poder Executivo, como bem
estabelece o art. 90, inciso II, da Constituição do Estado. No que
tange à iniciativa legislativa para apresentar projeto de lei que verse
sobre a criação estruturação e extinção de Secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta, cabe ao
Governador do Estado deflagrar o processo legislativo, conforme
determina o art. 66, III, 'e', da Carta Política mineira.

Todavia, no caso em exame, o autor do projeto pretende estabelecer
parâmetros que poderão nortear a política de saúde do Estado,
especialmente no tocante às ações preventivas e assistenciais
relacionadas com o diagnóstico do câncer.

Sob esse prisma, o legislador estaria atuando na esfera da proteção
e defesa da saúde, matéria que se insere no âmbito da competência
legislativa concorrente, conforme dispõe o art. 24, inciso XII, da
Constituição da República. Também o art. 196 da Carta Magna
merece destaque, pois assevera que "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".

A luz desse argumento, apresentamos o Substitutivo n° 1, que
buscou preservar a essência do projeto sob a forma de norma
genérica e abstrata, tal como convém à lei no seu sentido estrito.

O substitutivo obriga a identificação dos casos da doença e a
manutenção de cadastro, o que já implica a compulsoriedade da
notificação. Diante disso, torna-se desnecessária a inserção de
dispositivo tornando obrigatória tal notificação.

O inciso VI do projeto já prevê o planejamento e a realização de
programas de controle e de prevenção, tornando também
desnecessária a inserção de dispositivo estabelecendo ações de
controle e de prevenção.

No que tange à campanha para divulgação de informações acerca
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da prevenção da doença, esta é matéria de natureza
administrativa, a ser implementada por meio de norma infra-legal pelo
Poder Executivo. Observamos, por oportuno, que campanhas de
prevenção de diversos tipos de câncer já vêm sendo realizadas pelo
Poder competente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 878/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o registro dos casos de tumores malignos

diagnosticados no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Estado promoverá, por meio do Sistema único de Saúde -

SUS -, o registro dos casos de tumores malignos diagnosticados no
Estado.

Art. 20 - O registro a que se refere o art. 1° tem como objetivos:
- identificar os casos de tumor maligno diagnosticados no Estado;

II - identificar os grupos populacionais de risco relativamente à
incidência de tumores malignos;

III - compor cadastro com informações sobre a localização dos
tumores malignos, bem como sobre o sexo, a faixa etária e a
ocupação profissional dos pacientes;

IV - fundamentar estudos epidemiológicos relativos à ocorrência de
tumor maligno;

V - subsidiar o planejamento e a realização de programas de
controle e prevenção de tumores malignos;

VI - subsidiar o tratamento, a recuperação e o acompanhamento de
pacientes com tumor maligno;

VII - subsidiar cursos de formação e de capacitação na área da
saúde.

Art. 30 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto
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Abramo - Leonídio Bouças - Weliton Prado - Ermano Batista.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 889/2003*
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 889/2003

dispõe sobre as Parcerias Público-Privadas e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/7/2003, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou
pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, com as
Emendas n

o
s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela disciplina as Parcerias Público-Privadas - PPP

-' que consistem em formas de contratação entre o Estado e
entidades do setor privado com o objetivo de estimular o investimento
deste último na implementação de obras, serviços e empreendimentos
públicos. Para tanto, o projeto cuida de estabelecer normas claras,
com o fim de fornecer ao setor privado a segurança jurídica
necessária para incentivá-lo a atuar como parceiro da administração
pública na realização de projetos estruturadores em áreas essenciais,
como transporte, saneamento, saúde e segurança, entre outras.
Busca-se, em última análise, fomentar o desenvolvimento econômico
do Estado e garantir à população a prestação de serviços públicos de
melhor qualidade.

O modelo de desenvolvimento econômico estimulado unicamente
com recursos públicos, que prevaleceu no Brasil nos anos 50 e 60,
por meio dos investimentos em grandes obras e da criação das
empresas estatais, causou um endividamento excessivo do Estado e
mostrou-se insustentável em longo prazo. Também a política de
privatizações, adotada com intensidade a partir da década de 90, não
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foi capaz de superar a crise fiscal e impulsionar os investimentos
necessários. Essa política trouxe, ainda, um complicador social, que é
o alto custo das tarifas cobradas pela prestação de serviços públicos
essenciais, componente que onera, sobremaneira, a população de
menor poder aquisitivo.

Pretende-se, com as parcerias público-privadas, inaugurar no
Estado um marco legal para iniciar uma nova era no relacionamento
entre o setor público e o privado, gerando compartilhamento de
experiências, de tecnologias, de investimentos operacionais e
financeiros, de riscos, de responsabilidades e de ganhos.

Não se pode dizer que as parcerias entre o Estado e o setor privado
para prestação de serviços públicos sejam propriamente uma
novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O setor privado já
desempenha inúmeras dessas tarefas, seja por meio de concessão ou
permissão, seja por outras formas de parceria já estabelecidas. Aliás,
a própria Constituição Federal prevê expressamente hipóteses em
que o particular vai desempenhar, em nome da administração,
determinados serviços. Todavia, o Programa PPP, que ora se discute,
possui peculiaridades que o diferenciam de outros modelos de
parceria já firmados e propõe uma equação equilibrada entre os três
agentes envolvidos na prestação dos serviços públicos: a
administração pública, a iniciativa privada e os usuários do serviço.

Conforme se verifica na Mensagem n° 86/2003, do Governador do
Estado, que encaminhou o projeto a esta Casa, as parcerias público-
privadas tornaram-se uma via moderna para enfrentar dois grandes
problemas: o da escassez de recursos orçamentários para
investimentos de alto custo e o desafio de suprir o déficit de projetos
estruturadores.

Nesse sentido, é louvável a iniciativa do Governo do Estado de
trazer a este parlamento o debate técnico e político a respeito dessa
nova modalidade de interlocução entre o público e o privado, que tem
como pano de fundo a própria redefinição do papel do Estado na
sociedade contemporânea. Antes mesmo que o Congresso Nacional
iniciasse a discussão sobre o anteprojeto de lei que institui normas
gerais sobre PPP, esta Casa já se aprofundava no debate da matéria,
o que coloca o Estado de Minas Gerais em posição de destaque que,
aliás, sempre ocupou na Federação.
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Tal iniciativa se ampara em experiências bem-sucedidas em

outros países, notadamente da Europa, dos quais a Inglaterra se
destaca com maior expressão. Também adotaram políticas nesse
sentido países como a Itália, o Canadá, a Holanda e a Irlanda. A
lógica subjacente a esse movimento consiste em deixar de enxergar o
setor privado como um mero financiador dos investimentos de
interesse público, buscando a sua participação no desenho, na
construção e na operação dos projetos, de forma a torná-los mais
eficientes. No caso inglês, foram realizados empreendimentos de
infra-estrutura pública nas áreas de saúde, educação e transportes,
que possibilitaram investimentos público-privados da ordem de 30
bilhões de libras esterlinas, no período de 1992 a 1997. (Dados
constantes do 'Documento de Apresentação do PPP Brasil", do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Brasília: outubro de
2002, p. 45.)

Em regra, o investimento nos projetos de PPP fica a cargo do
particular, que somente será remunerado a partir do momento em que
o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver disponível
para utilização. O projeto prevê formas de remuneração diferenciadas
para o ente privado, buscando superar as formas tradicionalmente
adotadas. Assim, o contratado poderá ser remunerado, conjunta ou
separadamente, mediante tarifa cobrada dos Usuários, recursos do
Tesouro, cessão de créditos do Estado, transferência de bens móveis
e imóveis, cessão do direito de explorar bens públicos e outros de
natureza imaterial, bem como por receitas alternativas,
complementares, acessórias ou de projetos associados.

Tradicionalmente, quando o Estado realiza uma contratação com
base na Lei Federal n° 8.666, de 1993, que regula os contratos
administrativos de obras e serviços pela administração pública, a
remuneração é feita com recursos orçamentários. Já nas contratações
realizadas mediante outorga de concessão ou permissão de serviços
ou obra, a remuneração do contratado se dá, por via de regra,
mediante a cobrança de tarifa, embora a Lei n° 8.987, de 1995, não
vede outras formas de remuneração. O que se constata é que a
utilização isolada dessas formas de pagamento acabam por onerar de
forma excessiva ou os cofres públicos ou os próprios usuários. A
adoção de formas híbridas de remuneração e a sua variação segundo
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o desempenho do contratado na prestação do serviço, aliada à
previsão de que os investimentos do setor privado deverão ser
amortizados em contratos de longo prazo, pretendem tornar justo o
custo das tarifas a serem suportadas pelo usuário. Busca-se, também,
conciliar a agilidade na realização das obras ou na disponibilização do
serviço com a qualidade da sua prestação ou execução.

Vale lembrar que no dia 14/10/2003 o Governo Federal, por meio do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhou ao
Congresso o anteprojeto que institui as normas gerais sobre parcerias
público-privadas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios. As declarações do titular da citada
Pasta são de que as PPP são a maior aposta do Governo na volta dos
investimentos no setor público. Com efeito, por força de norma
constitucional, a União tem competência para editar as normas gerais
sobre contratos administrativos e licitação, cabendo ao Estado
suplementar a legislação federal vigente. Esse é um dos desafios do
projeto, qual seja o de buscar inovações que permitam impulsionar a
participação da iniciativa privada, detalhando a forma como se dará
esse relacionamento, sem confrontar com as normas gerais,
instituídas pela União.

Nesse aspecto, não se pode deixar de destacar que a Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ -, ao analisar o projeto, deu importantes
passos na discussão e no aprofundamento da matéria, buscando
harmonizá-la com os ditames constitucionais e legais. Por meio do
Substitutivo n° 1, que apresentou, aprimorou o projeto, conferindo-lhe
uma formatação técnica e jurídica mais clara e precisa, de modo a
facilitar a sua compreensão por todos os interessados. Entre as
alterações propostas pela CCJ, merece destaque a que retirou do
projeto o dispositivo que autorizava o contratado a cobrar tarifa do
usuário no caso de inadimplemento do Estado. Tal dispositivo
contraria a lógica jurídica, uma vez que a instituição de tarifa é uma
das formas de remuneração a serem previstas no contrato e serve
para custear determinado serviço ou obra. Não pode ser a tarifa usada
como forma de penalizar o usuário por uma obrigação assumida pelo
Estado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Outra
importante alteração foi a inclusão, entre as matérias que não podem
ser objeto de delegação ao particular, das atividades que envolvam o
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exercício do poder de polícia e a atividade judicial do Estado.

Pode-se, assim, afirmar que, na forma do Substitutivo n° 1, o projeto
encontra-se em consonância com as normas constitucionais e legais
norteadoras da matéria, bem como com as idéias centrais do
anteprojeto de lei do Governo Federal que dispõe sobre as parcerias.

Também a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
propôs alterações ao projeto, as quais, no nosso entendimento,
aprimoram a proposição, merecendo, pois, ser acolhidas.

Seguindo a lógica do processo legislativo, esta Comissão não pode
furtar-se ao dever de contribuir para o aperfeiçoamento da proposição.
Para sintetizar a análise das alterações que passaremos a propor,
iremos dividir as emendas em dois grupos. Um visa unicamente a
aprimorar o Substitutivo n° 1 no tocante à técnica legislativa, corrigindo
algumas imperfeições de ordem formal e terminológica, não
merecendo, pois, maior elucidação. E o caso, por exemplo, da
Emenda n° 3, que altera a redação do art. 4 0 do Substitutivo n° 1, de
modo a deixar claro que os contratos de parceria público-privada
serão celebrados pelo Estado em nome dos órgãos de sua
administração direta ou pelas entidades da administração indireta. Tal
aprimoramento se justifica, uma vez que os órgãos da administração
pública não possuem personalidade jurídica, não podendo, dessa
forma, celebrar contratos. Como ensina Maria Sylvia di Pietro, "o
órgão é uma unidade com atribuições próprias exercidas com o intuito
de expressar a vontade do Estado; não se confunde, assim, com a
pessoa jurídica, embora seja uma de suas partes integrantes".
("Direito Administrativo", Sa ed., São Paulo, 1995: Editora Atlas. p.
348.) Integram também esse bloco as Emendas n os 4, 7, 9 e 13. O
outro grupo compõe-se de emendas que alteram mais
substancialmente a matéria, conforme passaremos a expor.

As Emendas n
o
s 5 e 6 propõem alterações no art. 6 0 do substitutivo.

A primeira modifica a redação do seu inciso III, prevendo que, além da
direção superior de órgão e entidade públicos, não poderão ser objeto
de delegação as direções que envolvam o exercício de atribuições
indelegáveis. A segunda acrescenta o § 2 0 ao dispositivo, com vistas a
esclarecer que, embora estejam vedadas a delegação ao ente privado
de atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e
regulatória e que envolvam poder de polícia, é possível a delegação

rÀ



1556
de atividades que tenham por objetivo o mero suporte técnico ou
material a tais atribuições.

A Emenda n° 8 prevê que, ao final do contrato de parceria, os bens
móveis e imóveis afetos à prestação do serviço reverterão para a
administração pública, salvo previsão contratual em contrário. O
objetivo dessa norma é assegurar que o Estado, mesmo após o
término do contrato de parceria, tenha condições de dar continuidade
à prestação do serviço público. Vale lembrar que o princípio da
continuidade dos serviços públicas é consagrado no ordenamento
jurídico brasileiro, previsto expressamente na Lei Federal n° 8.987, de
1995 (Lei de Concessões), e no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. Ademais, a amortização do investimento do particular no
decorrer do contrato de parceria faz parte da essência dos contratos
de PPP, o que fortalece ainda mais a importância de no projeto
constar tal dispositivo.

A Emenda 10, dá nova redação ao § 1° do art. 15, passando a
prever que a remuneração do contratado será variável e vinculada ao
seu desempenho na execução do contrato. Este é um dos traços
marcantes do PPP, o de buscar a eficiência do particular na prestação
de serviços públicos por meio da vinculação da remuneração à sua
"performance".

A Emenda n° 11 acrescenta, entre as áreas que serão objeto de
PPP, atividades ligadas ao agronegócio, especialmente à agricultura
irrigada e à ag roi ndustrialização.

Por fim, a Emenda n° 12 visa a incluir os seguros entre as
modalidades de garantias de crédito do Estado perante o contratado,
ampliando, pois, a credibilidade do poder público frente a seus
parceiros privados. Na mesma emenda propomos a supressão da
exigência de que as garantias sejam estabelecidas pelo Estado com o
intuito de possibilitar que terceiros, como Bancos, por exemplo,
estabeleçam o tipo de garantia que será conferida ao contratado.

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

88912003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas

pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, e com
as Emendas n os 3 a 13, a seguir apresentadas.
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EMENDA N°3 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - As parcerias público-privadas serão celebradas pelo

Estado, e por suas entidades da administração indireta, com o ente
privado, por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei.".

EMENDA N°4 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Suprima-se a expressão "saneamento básico" do inciso II do § 1° do

art. 50 , e acrescente-se ao mesmo parágrafo o seguinte inciso:
"Art. 5°-

1° -
- saneamento básico;".

EMENDA N°5 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao inciso III do art. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 6° -
III - direção superior de órgãos e entidades públicos, bem como a

que envolva o exercício de atribuições indelegáveis;".
EMENDA N°6 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se o seguinte §2 0 ao art. 60 , transformando-se o seu
parágrafo único em § 1°:

"Art. 6° -
§ 2° - Não se inclui na vedação estabelecida no inciso II deste artigo

a delegação de atividades que tenham por objetivo dar suporte técnico
ou material às atribuições nele previstas.".

EMENDA N°7 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Substitua-se, no "caput" do art. 70, a expressão "pela Administração

estadual" pela expressão "pelo Poder Executivo Estadual".
EMENDA N°8 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se o seguinte § 40 ao art. 12:
"Art. 12-...
§ 40 - Ao término da FPP, a propriedade do bem móvel ou imóvel

objeto do contrato caberá à administração pública, salvo disposição
contratual em contrário.".

EMENDA N°9 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se, ao § 1° do art. 14, a palavra "sejam" após a

expressão "local ou bem que" e a expressão "ressalvada a hipótese
do inciso VI deste artigo" após a expressão "bem como".

EMENDA N° 10 AO SUBSTITUTIVO N° 1
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Dê-se ao § 1 0 do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15-
§ 1° - A remuneração do contratado será variável, vinculada ao seu

desempenho na execução do contrato, e se dará a partir do momento
em que o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver
disponível para utilização.".

EMENDA N° 11 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se, ao § 1° do art. 50, o seguinte inciso:
"Art. 5° -
§ 1°-...

- agronegócio, especialmente na agricultura irrigada e na
agroindustrialização;".

EMENDA N° 12 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16-...

- garantias reais, pessoais, fidejussórias e seguros;".
EMENDA N° 13 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Acrescente-se, ao § 30 do art. 19, após a expressão "dar suporte" a
palavra "técnico".

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Jô Moraes (voto

contrário) - Ermano Batista - Dalmo Ribeiro Silva.
* - Republicado em virtude de incorreção verificada na publicação de

2511012003.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003

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

Relatório
De autoria do Chefe do Poder Executivo, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas n

o
s 1 a 4, que apresentou.

Atendendo a requerimento do Deputado Rogério Correia e outros,
aprovado em Plenário, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte e à Comissão de Segurança
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Pública.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou por
sua aprovação com as Emendas n os 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 5 a 8, que apresentou.

A Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação com
as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, 5 a 8,
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, 9 e 10, que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 210, c/c O art. 102, VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão foram apresentadas sugestões de emendas,
com algumas das quais este relator concordou, incorporando-as ao
seu parecer.

Fundamentação
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 102/2003, a

proposição em tela propõe alterações na Lei n° 6.763, de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado na parte relativa às taxas,
em especial à Taxa de Segurança Pública e à Taxa Judiciária.

A Lei n° 6.763, de 1975, em seu art.113, define a Taxa de
Segurança Pública como sendo a taxa devida pela utilização dos
seguintes serviços:

"Art. 113- ..........................................
- pela utilização de serviços específicos e divisíveis, prestados pelo

Estado em órgãos de sua administração, ou colocados à disposição
de pessoa física ou jurídica cuja atividade exija do poder público
estadual permanente vigilância policial ou administrativa, visando à
preservação da segurança, da tranqüilidade, da ordem, dos costumes
e das garantias oferecidas ao direito de propriedade;

II - em razão de eventos de qualquer natureza que envolvam reunião
ou aglomeração de pessoas e demandem a presença de força policial,
realizados no âmbito do Estado;

III - pela utilização de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, quando o interesse particular predominar
sobre o interesse público".

O projeto em tela acrescenta o inciso IV ao art.113 da Lei n°6.763,
que prevê a cobrança da Taxa de Segurança Pública pela utilização
potencial do serviço de extinção de incêndios nos municípios em que
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exista unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

De acordo com a proposta, o proprietário de imóvel com edificação
situado na zona urbana dos municípios onde houver unidade do
Corpo de Bombeiros pagará, anualmente, a referida taxa, também
conhecida como Taxa de Incêndio, pelo serviço colocado à sua
disposição, não sendo necessário que o serviço seja efetivamente
prestado.

O art. 30 do projeto restringe a isenção da referida taxa aos imóveis
utilizados como órgãos públicos e às demais pessoas jurídicas de
direito público interno, aos imóveis utilizados pelas entidades de
assistência social sem fins lucrativos e aos imóveis com edificações
unifamiliares (casas), que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de
até 9.000 MJ.

A receita proveniente da arrecadação relativa à Taxa de Incêndio,
por sua vez, fica vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A proposição também acrescenta itens à Tabela B, anexa à Lei n°
6.763, que contém os valores referentes à base de cálculo da Taxa de
Segurança Pública decorrente de serviços prestados pelo Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, e cria a Tabela M, da qual passam
a constar os itens referentes aos serviços prestados pela Polícia
Militar.

Na nova Tabela B proposta, os itens referentes ao Serviço
Operacional do Corpo de Bombeiros foram divididos em três grandes
grupos: segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que
envolvam reunião ou aglomeração de pessoas; sistema de prevenção
e combate a incêndio e pânico em edificações; situações em que o
interesse particular do solicitante predomine sobre o interesse público.
Acrescentou-se à Tabela B a taxa referente ao serviço potencial de
extinção de incêndio, que varia de acordo com o Coeficiente de Risco
de cada edificação, medido em megajoule (MJ).

As alterações propostas pelo Executivo no que se referem aos
serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, no nosso entendimento,
aperfeiçoam a legislação mineira, pois modificam substancialmente a
forma de cobrança da Taxa de Segurança Pública devida pelo serviço
de segurança preventiva em eventos nos quais o interesse do
particular predomina sobre o interesse público. A proposição também
corrige uma distorção da lei em vigor, em que não há a previsão de
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um valor específico a ser pago pela utilização dos serviços
prestados pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar nas
situações em que se faz necessária a utilização de veículos
operacionais. Conseqüentemente, a taxa paga não cobre o custo do
serviço prestado, pois considera apenas o custo do homem/hora.

No que se refere à instituição da taxa a ser paga pelo serviço
potencial de extinção de incêndio, entendemos que a demanda do
Corpo de Bombeiros por investimentos em equipamentos e acessórios
operacionais destinados ao atendimento de sinistros que exijam
tecnologia avançada e ainda não estejam disponíveis no Estado, bem
como a necessidade de expansão e interiorização do Corpo de
Bombeiros, justificam a medida proposta. Atualmente apenas 32
municípios no Estado contam com unidades operacionais do Corpo de
Bombeiros. Tecnicamente, mais 111 municípios, com mais de 30.000
habitantes, deveriam contar com unidades do Corpo de Bombeiros,
para que houvesse uma resposta emergencial satisfatória em caso de
necessidade da população.

Os dados da execução orçamentária do órgão, referentes ao ano de
2002, apontam um total de despesas realizadas da ordem de
R$110.800.000,00. A arrecadação do órgão, proveniente da Taxa de
Segurança Pública, por sua vez, foi de R$2.300.000,00. Dos
R$110.800.000,00 em despesas realizadas no ano de 2002,
R$109.100.000,00 foram pagos com recursos do Tesouro. Do total
das despesas, R$104.400.000,00, ou 94,17%, foram gastos com
pessoal, e apenas R$1.200.000,00, ou 1,15%, foram gastos com
investimento.

Os números citados, no nosso entendimento, justificam as medidas
propostas pelo Executivo para aumentar a arrecadação do órgão. No
entanto, propomos modificar o critério de cobrança da Taxa de
Incêndio, de forma a garantir os recursos necessários ao
aparelhamento do Corpo de Bombeiros, porém com o menor impacto
possível para o contribuinte mineiro. Propomos isentar da taxa as
edificações com risco de incêndio de até 11.250 MJ, as residenciais e
não residenciais localizadas nos municípios onde não exista unidade
operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, ressalvadas as edificações localizadas nas regiões
metropolitanas e as não residenciais, na forma prevista nos incisos 11 e
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III do § 30 do art. 115, que tenham Coeficiente de Risco de
Incêndio superior a 2.000.000 MJ.

Dessa forma, aumentamos a base de contribuintes por meio da
extensão da área territorial de incidência da taxa aos municípios
passíveis de serem atendidos pelo Corpo de Bombeiros com um nível
de resposta considerado satisfatório. Com o aumento da base de
arrecadação foi possível a redução dos valores referentes à Taxa de
Incêndio, por meio de uma distribuição mais justa do ônus tributário.

Propomos também a vinculação da receita proveniente da Taxa de
Segurança Pública à Secretaria de Defesa Social, ressalvados os
recursos oriundos da Tabela B que deverão ser aplicados no Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, observado o mínimo de 50% em
despesas de capital.

Os demonstrativos de execução orçamentária da receita deverão ser
emitidos discriminando as taxas previstas nesta lei pelo menor nível
de especificação orçamentária, contendo o valor mensal e acumulado
do ano.

O Poder Executivo deverá disponibilizar, mensalmente, por meio de
seu "site" oficial na Internet, o demonstrativo da execução
orçamentária da Taxa de Segurança Pública, contendo a receita
mensal e acumulada no ano, discriminada por órgão e por item, de
cada uma das tabelas, a despesa executada tendo como fonte os
recursos da Taxa de Segurança Pública, mensal e acumulada no ano,
discriminada por órgão, por natureza e grupo de despesa.

Dessa forma, pretendemos garantir os instrumentos necessários a
uma fiscalização mais eficiente, por parte do Poder Legislativo e de
toda a sociedade mineira, da aplicação dos recursos provenientes da
Taxa de Segurança Pública.

Em relação à Polícia Militar, o projeto em tela cria a Tabela M, que
dispõe sobre a Taxa de Segurança Pública decorrente de serviços
prestados pela Polícia Militar. A exemplo da Tabela B, a Tabela M
divide os serviços prestados pela Polícia em dois grandes grupos:
segurança preventiva em eventos de qualquer natureza que envolvam
reunião ou aglomeração de pessoas e situações em que o interesse
particular do solicitante predomine sobre o interesse público. Os
serviços enumerados dentro de cada grupo, assim como os serviços
prestados pelo Corpo de Bombeiros, apresentam-se com valores
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diferenciados, calculados com base tanto na utilização de policial
militar por hora quanto na utilização de veículo por hora.

Cria-se, na Tabela M, a taxa pela produção e pelo fornecimento de
informações e estatísticas constantes do banco de dados da PMMG,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Lei Federal n° 8.159,
de 8/1/91, a taxa pela expedição de Boletim de Ocorrência relativo a
acidente de trânsito sem vítima, a taxa pelo fornecimento de cópia ou
autenticação de folha de documento e Boletim de Ocorrência e pela
expedição de certidões de qualquer natureza, ressalvados os casos
de gratuidade previstos no § 2 0 do art. 40 da Constituição do Estado.
As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de Segurança
Pública, previstas nas Tabelas B e M, ficam vinculadas ao Corpo de
Bombeiros e à Polícia Militar, respectivamente.

A realidade da Polícia Militar, no que diz respeito à carência de
recursos para investimentos, é semelhante à do Corpo de Bombeiros
e aponta para uma necessidade de investimentos muito superior à
contemplada no orçamento. Os dados da execução orçamentária do
órgão mostram que em 2002 foram gastos R$1.700.000.000,00.
Desse total, R$1.600.000.000,00, ou 96,51%, foram gastos com
pessoal, e apenas R$6.700.000,00, ou 0,39%, gastos com
investimento. A arrecadação da Polícia Militar, proveniente da Taxa de
Segurança Pública, no ano de 2002, foi de R$993.300,00. Do total das
despesas realizadas, 98,55% foram pagas com recursos ordinários do
Tesouro.

Os números mencionados, no nosso entendimento, justificam as
medidas propostas pelo Executivo para aumentar a arrecadação da
Policia Militar. Porém, propomos algumas alterações que, no nosso
entendimento, aperfeiçoam o projeto.

A primeira delas é a retirada do dispositivo que cria a taxa
decorrente do serviço de expedição de Boletim de Ocorrência, relativo
a acidente de trânsito sem vitima. Entendemos que tal dispositivo não
deve constar da norma jurídica, uma vez que a Lei Federal ti° 9.503,
de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe, em seu
art. 24, que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito
dos municípios, no âmbito de sua circunscrição e de suas atribuições,
cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas trânsito. Dessa
forma, não há justificativa para o Estado criar uma taxa com o objetivo
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de remunerar a prestação de um serviço que se encontra fora dos
limites de sua competência.

Com relação ao DETRAN-MG, o projeto em teta propõe alterações
na Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975, promovendo as seguintes
alterações: cria taxas para serviços prestados sem remuneração,
identificados no comparativo com a legislação de outros Estados;
revoga isenção prevista na Lei n° 14.136, de 28/12/2001, relativa à
segunda via de documentos furtados ou roubados; reduz o valor da
taxa paga atualmente cobrada pela segunda via, em caso de perda,
para o mesmo valor exigido pela emissão da primeira via.

Entendemos que as alterações na Tabela D, enumeradas no projeto,
aperfeiçoam a sistemática de cobrança da Taxa de Segurança Pública
devida pelos serviços prestados pelas autoridades policiais. Porém,
estamos propondo algumas alterações na Tabela D, de forma a
corrigir erros materiais e alterar a redação e os valores de alguns itens
que consideramos importantes.

Com relação à Taxa Judiciária, Tabela J da Lei n° 6.763, de 1975, o
projeto do Executivo atualiza monetariamente os valores,
transformando-os em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UFEMG. A medida, segundo a justificativa do Governador, visa corrigir
a defasagem dos valores expressos em reais desde 1999.

Entendemos, porém, que a correção dos valores, de forma linear, irá
implicar um aumento médio de 74% nos valores cobrados atualmente,
o que consideramos um critério injusto. Dessa forma, propomos a
reformulação da Tabela J , de forma a fazer melhor distribuição das
taxas de acordo com a competência das varas judiciais, privilegiando
aquelas que tratam de questões ligadas ao exercício da cidadania.

Na nova tabela que propomos, a base de cálculo da Taxa Judiciária
passa a considerar, além do valor da causa, a competência da
respectiva vara. Em razão dessa diferenciação, foram
substancialmente reduzidos os valores cobrados nas ações
concernentes às varas de família, aos Juizados Especiais Cíveis, aos
conflitos agrários e sucessões. A título de exemplo, uma causa no
valor de R$10.000,00, que paga atualmente R$ 90,00, passará a
pagar apenas R$ 20,00.

Outra medida proposta pelo Executivo no projeto em análise é a que
prevê a redução em até 50% do valor da Taxa de Renovação e
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Licenciamento Anual de Veículo, quando se tratar de veículo
destinado exclusivamente à locação. Essa alteração, segundo a
justificativa do Governador, visa à proteção da economia mineira, uma
vez que outros Estados oferecem incentivos fiscais para atrair o
pagamento do IPVA e da Taxa de Renovação e Licenciamento Anual
de Veículo.

Na prática, essa medida não implica perda de arrecadação para o
Estado, uma vez que a redução proposta já vem sendo aplicada,
autorizada por decreto do Poder Executivo.

O projeto também propõe a inclusão dos Cartórios de Registro Civil
de Pessoas Naturais, de Registro de Distribuição de Protestos e
Títulos e os Tabelionatos de Notas e de Protestos de Títulos no rol
das instituições obrigadas a fornecer informações à Secretaria da
Fazenda, quando requeridas pela autoridade competente, na
existência de ação fiscal. Tal medida vem atender às sugestões do
relatório final da CPI dos Cartórios, aprovado nesta Casa, em que
constam recomendações à Secretaria da Fazenda para adoção de
meios mais efetivos para o aprimoramento da fiscalização.

A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu na análise
da matéria, apresentou as Emendas n

o
s 1 a 4.

A Emenda n° 1 dá nova redação ao art. 117 da Lei n° 6.763, de
1975, alterado pela proposição, suprimindo db texto a parte que
possibilitava a vinculação da Taxa de Segurança Pública com as
contas de água e energia elétrica, mediante convênio firmado entre a
Secretaria da Fazenda, os municípios e as empresas concessionárias
dos respectivos serviços públicos. A alteração proposta pela
Comissão de Justiça visa adequá-lo ao entendimento do Tribunal de
Justiça do Estado, que já se pronunciou contrário à vinculação de
quaisquer contas de consumo medido, seja de energia elétrica, seja
de consumo de água e esgoto.

A Emenda n° 2 dá nova redação ao art. 50 do projeto, que altera o
item 4.8 da Tabela D referente à renovação do licenciamento anual de
veículo.

A Emenda n° 3 corrige erro material do art. 98 da Lei n° 6.763, de
1975.

A Emenda n° 4 suprime o item 8.5 da Tabela D de que trata o art. 50
do projeto. Essa alteração atende ao disposto na Constituição da

rÃ



1566
República, que garante ao cidadão gratuidade na expedição de
documento público para o exercício da cidadania.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apresentou
as Emendas n os 5 a 8.

A Emenda n° 5 dá nova redação ao art. 3 0 do projeto, que altera o
art. 144 da Lei n°6.763, de 1975, que trata das hipóteses de isenção
da Taxa de Segurança Pública. A questão da isenção da referida taxa
está sendo tratada no substitutivo que propomos, razão pela qual
opinamos pela rejeição dessa emenda.

As Emendas n os 6 e 7 suprimem os itens 6.2 da Tabela D e 1.2.6 da
Tabela M, alterações com as quais concordamos.

A Emenda n° 8 altera a redação do item 1.2.8 da Tabela M do
projeto. Entendemos que este dispositivo deve ser retirado da
proposição, razão pela qual opinamos pela rejeição da emenda.

A Comissão de Segurança Pública apresentou as Emendas n
o
s 9 e

10.
A Emenda n° 9 dá nova redação ao § 2 0 do art. 113 da Lei n° 6.763,

alterado pelo art. 1° do projeto. Com a alteração, propõe-se a
vinculação das receitas provenientes da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública ao Fundo de Segurança Pública, a ser criado em
lei. O substitutivo que apresentamos dá outro tratamento à questão da
vinculação das receitas provenientes da referida taxa, razão pela qual
não acatamos a emenda.

A Emenda n° 10 insere o inciso V no art. 11 do projeto. Esta emenda
fica prejudicada com a aprovação do substitutivo que apresentamos.

As Emendas nos 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e as
Emendas n os 6 e 7, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, bem como as medidas que entendemos serem
necessárias ao aprimoramento do projeto, compõem o substitutivo
que ora apresentamos. Além daquelas já mencionadas neste relatório,
propomos acrescentar outras que, no posso entendimento, ampliam o
alcance da proposição, permitindo o aumento da arrecadação do
Estado e o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização do
crédito tributário. Entre elas, está a criação da Taxa de Licenciamento
para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR.
Com intenção semelhante, o Deputado Adalclever Lopes protocolou
nesta Casa o Projeto de Lei n° 5/2003, que se encontra em
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tramitação.

A TFDR, segundo a proposta que apresentamos, é devida pelo
exercício regular do poder de polícia do DER-MG, relativo à
fiscalização e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio e
terrenos adjacentes das rodovias estaduais e das federais delegadas
ao Estado, inclusive as que forem objeto de concessão. Visa garantir
a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio ambiente e
o patrimônio público.

Compete ao DER-MG dispor sobre o uso da faixa de domínio e
áreas adjacentes, disciplinando o seu uso, a fim de se garantir,
principalmente, a segurança do trânsito. Porém, para que ele possa
exercer essa competência, é necessária a criação de mecanismos
que garantam sua autoridade no exercício do poder de polícia
administrativa.

A cobrança pela utilização da faixa de domínio das rodovias
estaduais e áreas adjacentes é uma forma de ressarcimento pelo uso
do patrimônio público, que possibilita a garantia de receita para a
recuperação das rodovias do Estado, conforme dispõe a Lei n°
13.452, de 2000.

Outra medida que propomos no substitutivo que apresentamos, por
sugestão da Deputada Lúcia Pacífico, é a criação de taxas pela
prestação de serviços às sociedades seguradoras beneficiadas pelo
DPVAT. São eles: serviço de pronto atendimento de urgência nos
hospitais públicos do Estado às vítimas de acidentes de trânsito
cobertos pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT -; serviço operacional de
resgate e atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, em casos de acidentes de trânsito com vítimas,
cobertos pelo DPVAT; serviço de consolidação e atualização de dados
cadastrais, emissão e processamento de documento de arrecadação,
por qualquer meio, do DPVAT; fornecimento de dados cadastrais
atualizados de proprietário de veículo automotor, por qualquer meio,
para fins de cobrança do DPVAT.

Atualmente, os serviços enumerados acima não são remunerados
pelas seguradoras, que deles se beneficiam.

Acrescentamos à Tabela A, da Lei n° 6.763, de 1975, que dispõe
sobre a Taxa de Expediente pelos serviços prestados por autoridades
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administrativas do Estado, por sugestão do Deputado Irani
Barbosa, a taxa pelo serviço de processamento de desconto, a título
de consignação facultativa, efetuado em folha de pagamento de
servidores da ativa, dos aposentados e pensionistas da administração
direta, autarquias e fundações vinculadas ao Poder Executivo, em
favor do consignatário.

As medidas propostas no substitutivo que apresentamos visam
aprimorar o projeto enviado pelo Executivo a esta Casa, de forma a
atender à necessidade de aumento da receita do Estado, porém com
uma distribuição mais justa do ônus sobre os contribuintes mineiros.

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

1.078/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos, e pela rejeição das Emendas nos 5 e 8, da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Esclarecemos que, com
a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas nos
1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas n

o
s 9 e

10, da Comissão de Segurança Pública.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

Art. 12-....
§ 28 - 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 com veículos
automotores.

§ 29 - Na hipótese do parágrafo anterior, sua aplicabilidade poderá
ser condicionada à retenção e ao recolhimento do imposto por
substituição tributária, relativamente às operações subseqüentes,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

- recebimento pelo importador de veículo importado do exterior;
II - saída promovida pelo estabelecimento industrial fabricante ou

importador, diretamente a consumidor ou usuário final, inclusive
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quando destinada ao ativo permanente.

Art. 89 -
§ 1° - O Poder Executivo contabilizará a receita das taxas previstas

nesta lei, discriminada pelo menor nível de especificação
orçamentária.

§ 20 - Os demonstrativos de execução orçamentária da receita
deverão ser emitidos discriminando as taxas previstas nesta lei,
contendo o valor mensal e acumulado do ano, na forma prevista no
parágrafo anterior.

Art. 90 -
§ 7° - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere

o subitem 2.41 da Tabela A, anexa a esta lei, às sociedades
seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 80 - O custo das taxas previstas nos subitens 2.40 e 2.41 da
Tabela A, anexa a esta lei, não poderá ser acrescido ao valor do
DPVAT nem poderá ser repassado ao proprietário do veículo
automotor.

Art. 91 -
III - aos interesses da União, de Estados, municípios e demais

pessoas jurídicas de direito público interno, na forma que dispuser o
regulamento e desde que haja reciprocidade de tratamento tributário;

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo os valores
expressos em UFEMG constantes das Tabelas A e C anexas a esta
lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

93-
§ 40 - As receitas provenientes da arrecadação das taxas previstas

nos itens 2 a 7 da Tabela C ficam vinculados ao Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 94 -
Parágrafo único - Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos
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subitens 2.40, 2.41 e 4.1 da Tabela A, anexa a esta lei, são as
sociedades seguradoras beneficiadas pelo Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

Art. 95 -
Parágrafo único - Na hipótese do subitem 5.1 da Tabela A anexa a

esta lei, o valor da taxa será retido na conta do Tesouro Estadual em
estabelecimento da rede bancária credenciado para o recolhimento do
tributo, por ocasião do crédito em favor do consignatário.

Art. 96 -
30 - Na hipótese do subitem 2.40 da Tabela A, anexa a esta lei, o

valor da taxa será retido na conta do Tesouro Estadual, em
estabelecimento da rede bancária credenciado para o recolhimento do
tributo, por ocasião do pagamento do Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

Art. 98 -

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

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

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

Art. 103-
V - o inventário e o arrolamento de bens que não excedam o limite

de 25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs;
VI - o pedido de alvará judicial que não exceda o limite de 25.000

(vinte e cinco mil) UFEMGs;

VIII - os processos em que forem vencidos os beneficiários da
assistência judiciária e a pessoa jurídica de direito público interno;

Art. 104 - A Taxa Judiciária tem por base de cálculo o valor da causa
combinado com a competência da vara e será cobrada de acordo com
a Tabela J anexa a esta lei.

§ 1° - Os valores constantes da Tabela J são expressos em UFEMG,
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devendo ser observado o valor vigente na data do efetivo
pagamento.

§ 2° - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as respectivas
tabelas em unidade monetária nacional, até o último dia do ano, para
vigência no exercício seguinte.

Art. 107-
- de ordinário, antes da distribuição do feito na primeira e na

segunda instância, do despacho do pedido inicial ou da reconvenção;

§4° - Redistribuído o feito a outra vara da Justiça Estadual, não
haverá novo pagamento de taxa judiciária.

§ 50 - Não haverá restituição quando se declinar da competência
para outro órgão jurisdicional.

Art. 108 - A fiscalização da Taxa Judiciária, em autos e papéis que
tramitarem na esfera judiciária, compete, de ordinário, aos Escrivães
de primeira e segunda instâncias, contadores e funcionários da
Fazenda Estadual e, especialmente, aos relatores, Juizes de Direito,
Promotores de Justiça, Procuradores do Estado e representantes da
Fazenda, nas respectivas comarcas.

Art. 112 - A falta de pagamento da Taxa Judiciária, assim como seu
pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a aplicação das
seguintes multas, calculadas sobre o valor da taxa devida:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos
acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2 0 deste artigo, a
multa será de:

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

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

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

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

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

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item 'a e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

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

§ 1°-As multas previstas neste artigo denominam-se:
1 - de mora, nas hipóteses referidas no inciso 1;
2 - de revalidação, nas hipóteses referidas no inciso II.
§ 2° - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o

pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

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

no inciso 1 deste artigo;
2 - reduzida, em conformidade com o inciso II, com base na data de

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

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.

Art. 113-
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.

§ 20 - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de
Segurança Pública ficam vinculadas à Secretaria de Estado de Defesa
Social, observado o disposto no § 30 deste artigo.

§ 30 - Os recursos oriundos da Tabela B serão aplicados no Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, observado o mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) em despesas de capital.

§ 40 - O Poder Executivo disponibilizará, mensalmente, através de
seu "site" oficial na Internet, o demonstrativo da execução
orçamentária da Taxa de Segurança Pública, contendo:

- a receita mensal e acumulada no ano, discriminada por órgão e
por item, de cada uma das tabelas;

II - a despesa executada tendo como fonte os recursos da Taxa de
Segurança Pública, mensal e acumulada no ano, discriminada por
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órgão, natureza e grupo de despesa.

§ 5° - Os particulares delegatários dos serviços constantes da
Tabela D não poderão exigir valores, a qualquer título, superiores
àqueles previstos para as taxas cobradas pelo Estado.

Art. 114-
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno,
na forma que dispuser o regulamento, e desde que haja reciprocidade
de tratamento tributário;

§1° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em até 50%
(cinqüenta por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 4.8 da
Tabela D anexa a esta lei, quando se tratar de veículos destinados
exclusivamente à atividade de locação, de propriedade de pessoa
natural ou jurídica, com atividade de locação de veículos devidamente
comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na sua posse em
virtude de contrato formal de arrendamento mercantil.

§ 2° - Relativamente ao item 2 da Tabela B anexa a esta lei,
somente se aplica a isenção, na forma que dispuser o regulamento,
quando se tratar de edificações:

- utilizadas por órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de
direito público interno;

II - utilizadas pelas entidades de assistência social sem fins
lucrativos e reconhecidas pelo poder público, desde que estas:

a) não distribuam nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título;

b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

III - residenciais, na forma prevista no inciso 1 do § 3 0 do art. 115,
que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de até 11.250 MJ (onze
mil duzentos e cinqüenta megajoules);

IV - residenciais e não residenciais localizadas nos municípios onde
não exista unidade operacional de execução do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, ressalvadas as edificações:
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a) localizadas nas regiões metropolitanas;
b) não residenciais, na forma prevista nos incisos II e III do § 3° do

art. 115, que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio superior a
2.000.000 MJ (dois milhões de megajoules).

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os
valores expressos em UFEMG constantes das Tabelas B, D e M
anexas a esta lei, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o
prazo legal.

§ 1° - Para efeitos dos subitens 1.2.1 a 1.2.4 da Tabela B anexa a
esta lei, considerar-se-á a área do imóvel sob influência do risco de
incêndio e pânico, edificada ou não, excluídas as áreas destinadas a
jardinagem, reflorestamento, mata nativa e as áreas impróprias, cujas
características geológicas ou topográficas impossibilitem a sua
exploração.

§ 2° - A taxa prevista no item 2 da Tabela B anexa a esta lei terá seu
valor determinado pelo Coeficiente de Risco de Incêndio, expresso em
megajoules, que corresponde à quantificação do risco de incêndio na
edificação, obtido pelo produto dos seguintes fatores:

- Carga de Incêndio Específica, expressa em megajoules por metro
quadrado (MJ/m 2), em razão da natureza da ocupação ou uso do
imóvel, respeitada a seguinte classificação:

a) residencial: 300 MJ/m2;
b) comercial ou industrial, conforme Tabela C-1 do Anexo C da NBR

14432 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
observado o disposto nos § 3° a 6°;

II - Área edificada do imóvel, expressa em metros quadrados;
III - Fator de Graduação de Risco, em razão do grau de risco de

incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:
a) Carga de Incêndio Específica até 300 MJ/m2: 0,50 (cinqüenta

centésimos);
b) Carga de Incêndio Específica de 301 a 2000 MJ/m2: 1,0 (um

inteiro);
c) Carga de Incêndio Específica acima de 2000 MJ/m 2: 1,50 (um

inteiro e cinqüenta centésimos).
§ 3° - Para efeitos desta lei, observado o disposto na Tabela B-1 do

Anexo B da NBR 14432 da ABNT, classifica-se como:
- residencial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada no
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Grupo A;

li - comercial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos 6, C, D, E, F, G e H, inclusive apart-hotel;

III - industrial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos 1 e J.

§ 4° - Caso haja mais de uma ocupação ou uso na mesma
edificação, prevalecerá aquela de maior Carga de Incêndio Específica.

§ 50 - Na hipótese da alínea "b" do inciso 1 do § 2 0 deste artigo, o
contribuinte deverá cadastrar-se no prazo e na forma que dispuser o
regulamento.
§ 60 - Para efeitos de determinação da Carga de Incêndio

Específica, não tendo sido realizado o cadastramento voluntário a que
se refere o parágrafo anterior, considerar-se-á, para a edificação
comercial, a quantidade de 400 (quatrocentos) MJ/m 2, e para a
industrial, 500 (quinhentos) MJ/m 2, ressalvado ao Fisco ou ao Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em qualquer hipótese, apurar a
carga efetiva.

§ 7° - As menções à NBR 14432 da ABNT entendem-se feitas a
eventual norma técnica que a substituir, naquilo que não forem
incompatíveis, devendo o regulamento dispor sobre a forma de
atualização da classificação prevista no § 3 0 deste artigo.

§ 80 - Na hipótese de unidade residencial plurifamiliar ou unidade
não residencial em condomínio, observar-se-á, para efeito do inciso II
do § 20 deste artigo, a respectiva fração ideal.

Art. 116 - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda pessoa
física ou jurídica que promova atividade prevista nas Tabelas B, D e M
anexas a esta lei, ou dela se beneficie.

§ 1° - Contribuinte da Taxa de Segurança Pública prevista no item 2
da Tabela B anexa a esta lei, é o proprietário, o titular do domínio ou o
possuidor a qualquer título de bem imóvel por natureza ou por
acessão física, situado na zona urbana, assim definida na legislação
do respectivo município.

§ 2° Contribuintes da Taxa de Segurança Pública prevista no
subitem 3.1 da Tabela 6 e no subitem 5.10 da Tabela D anexa a esta
lei, são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo Seguro de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT.
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Art. 117-
Parágrafo único - Para a cobrança da Taxa de Segurança Pública

prevista no item 2 da Tabela B, anexa a esta lei, a Secretaria de
Estado de Fazenda poderá firmar convênio com municípios e
empresas concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica e de água e captação de esgoto, com o objetivo de ter
acesso aos respectivos cadastros.

Art. 118 - A Taxa de Segurança Pública será exigida:
- de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura do

documento;
II - para renovação ou revalidação, quando a taxa for anual, até 31

de março do exercício em que ocorrer a renovação ou a revalidação;
III - na hipótese do item 2 da Tabela B anexa a esta lei, anualmente,

na forma e no prazo que dispuser o regulamento, pelo serviço posto à
disposição do contribuinte;

IV - na hipótese do item 3 da Tabela B anexa a esta lei, na forma e
no prazo que dispuser o regulamento.

§ 1°- E vedado o fornecimento dos dados cadastrais a que se refere
o subitem 5.10 da Tabela D, anexa a esta lei, às sociedades
seguradoras beneficiadas, sem a comprovação do pagamento
antecipado da respectiva taxa.

§ 20 - O custo da taxa prevista no subitem 5.10 da Tabela D anexa a
esta lei não poderá ser acrescido ao valor do DPVAT nem poderá ser
repassado ao proprietário do veículo automotor.

Art. 120-

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

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

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

Capítulo V
Da Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de

Domínio das Rodovias
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Seção 1

Da Incidência
Art. 120A - A Taxa de Licenciamento para Uso ou Ocupação da

Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR - é devida pelo exercício
regular do poder de polícia do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MO - relativo à
fiscalização e controle do uso ou ocupação da faixa de domínio e
terrenos adjacentes das rodovias estaduais e das federais delegadas
ao Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, visando
garantir a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio
ambiente e o patrimônio público, nas seguintes hipóteses:

- análise e parecer técnico sobre projetos para autorização de
acessos a propriedades lindeiras à faixa de domínio;

II - ocupação de faixas transversais ou longitudinais ou de áreas
para a instalação de linhas ou redes de transmissão ou distribuição de
energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabos de fibra ótica ou
assemelhados, e bases para antenas de comunicação; correias
transportadoras de minério e afins; redes de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, gasodutos, oleodutos e tubulações
diversas;

III - instalação de dispositivos visuais por qualquer meio físico, tais
como "outdoors", placas, painéis, letreiros, cartazes, pinturas nas
faixas de domínio e áreas adjacentes;

IV - ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços, exclusive o acesso;

VI - ocupação pontual na faixa de domínio para instalação de torres
e antenas.

Parágrafo único - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa
de Licenciamento para Uso ou Ocupação da Faixa de Domínio das
Rodovias ficam vinculadas ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de
Transportes - FUNTRANS.

Seção II
Das Isenções

Art. 12013 - São isentas da TFDR:
- as pessoas físicas proprietárias de imóveis lindeiros à rodovia,

relativamente à ocupação longitudinal ou transversal da faixa de
domínio, por rede de energia elétrica de baixa tensão, telefonia
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convencional, telecomunicações, cabos subterrâneos, esgotos e
passagem de água, as quais comprovem que estes serviços se
destinam exclusivamente a uso próprio, na condição de consumidores
finais, na forma em que dispuser o regulamento;

II - relativamente ao item 2.3.2 da Tabela N, a ocupação pontual
para instalação de engenhos ou dispositivos visuais destinados a
informações do próprio estabelecimento comercial, industrial,
prestador de serviços ou produtor rural, nas áreas adjacentes à faixa
de domínio, pertencentes ao estabelecimento e que sejam
ininterruptas no mesmo domicílio fiscal.

Seção III
Da Base de Cálculo

Art. 120C - A TFDR tem por base de cálculo os valores expressos
em UFEMG, constantes da Tabela N, anexa a esta lei, vigentes na
data do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

Parágrafo único - Para obtenção do valor da base de cálculo relativa
às ocupações constantes nos itens 2.1 e 2.2 da Tabela N, multiplica-
se o valor constante nos referidos itens pelos seguintes fatores:

- fator relativo à localização da ocupação:
a) sob o canteiro central - 2,0;
b) entre os bordos da pista de rolamento e os limites laterais da

plataforma - 2,0;
c) entre as linhas do "off-set" e a cerca de vedação de seu lado

correspondente - 1,0;
II - fator relativo ao nível socioeconômico da região de localização da

ocupação, em rodovias sob a jurisdição das Coordenadorias
Regionais do DER-MG:

a) Belo Horizonte, Pará de Minas, Diamantina, Curvelo, Itabira,
Oliveira, Formiga e Abaeté - 1,0;

b) Barbacena, Ubá, Ponte Nova, Manhumirim, Juiz de Fora e
Coronel Fabriciano - 1,0;

c) Varginha, Poços de Caldas, Itajubá e Passos - 1,0;
d) Araxá, Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo, Uberaba e

ltuiutaba - 1,0;
e) Montes Claros, Brasília de Minas, Janaúba, Pirapora e Januária -

0,8;
f) Paracatu, Arinos e João Pinheiro - 0,7;
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g) Jequitinhonha, Araçuai, Pedra Azul e Salinas - 0,7;
h) Guanhães, Governador Valadares, Teófilo Otôni e Capelinha -

0,9.
Seção IV

Dos Contribuintes
Art. 120D - Contribuinte da TFDR é toda pessoa física ou jurídica

que venha a usar ou ocupar a faixa de domínio das rodovias estaduais
e das federais delegadas ao Estado, inclusive as que forem objeto de
concessão.

Seção V
Da Forma de Pagamento

Art. 120E - A TFDR será recolhida mediante documento de
arrecadação, em modelo instituído por resolução do Secretário de
Estado da Fazenda, em estabelecimento bancário autorizado,
diretamente à conta do Fundo Estadual de Transportes - FUNTRANS.

Seção VI
Dos Prazos de Pagamento

Art. 120F - A TFDR será exigida na forma e no prazo que dispuser o
regulamento.

Seção VII
Da Fiscalização

Art. 120G - A fiscalização da TFDR compete à Secretaria de Estado
da Fazenda e ao DER-MG, observadas as respectivas competências
legais.

Seção VIII
Das Penalidades

Art. 120H - A falta de pagamento da TFDR, assim como seu
pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a aplicação das
seguintes multas calculadas sobre o valor da taxa devida:

- havendo espontaneidade no recolhimento do principal e
acessórios, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou
intempestivo da taxa, observado o disposto no § 20 deste artigo, a
multa será de:

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

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao
sexagésimo dia de atraso;
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c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo

dia de atraso;
II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por cento)

do valor da taxa, observadas as seguintes reduções:
a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento do
Auto de Infração;

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item "a" e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

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

§ 1°-As multas previstas neste artigo denominam-se:
1) de mora, nas hipóteses referidas no inciso 1;
2) de revalidação, nas hipóteses referidas no inciso II.
§ 20 - Na hipótese prevista no inciso 1 deste artigo, ocorrendo o

pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.

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

no inciso 1 deste artigo;
2) reduzida, em conformidade com o inciso II, com base na data do

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal.
§ 4° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os

valores restabelecidos aos seus percentuais máximos.".
Art. 20 - A Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

fica acrescida dos seguintes itens:
'2.40 - Consolidação e atualização de dados cadastrais, emissão e

processamento de documento de arrecadação, por qualquer meio, do
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT -, por veículo - 3,00 UFEMGs

2.41 - Fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário
de veículo automotor, por qualquer meio, para fins de cobrança do
Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres - DPVAT -, por veículo - 2,00 UFEMGs

kA
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4 - Serviço de pronto atendimento de urgência prestado pela

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
4. 1 - Pronto atendimento de urgência prestado pela rede pública

hospitalar às vítimas de acidentes causados por veículos automotores
de vias terrestres ou por sua carga a pessoas transportadas ou não,
cobertos pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT -, de responsabilidade das
sociedades seguradoras beneficiadas, por vítima - valor
correspondente aos procedimentos realizados, conforme tabela do
Sistema único de Saúde - SUS -, limitado a 1.200 (mil e duzentas)
UFEMGs por vítima

5 - Atos de autoridade da administração direta, autarquias e
fundações vinculadas ao Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

5.1 - Processamento de desconto, a título de consignação
facultativa, efetuado em folha de pagamento de servidores da ativa,
dos aposentados e dos pensionistas da administração direta,
autarquias e fundações vinculadas ao Poder Executivo, em favor do
consignatário - 1% (um por cento) do valor mensal consignado".

Art. 3° - A Tabela B, anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela B
Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente

de Serviços Prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais

(a que se refere o art. 115 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975.)

* - O Quadro referente à Tabela B foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 29.10.2003.

Art. 40 - A Tabela C da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

'Tabela C
Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa aos Serviços

Relacionados com o Transporte Coletivo Intermunicipal
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975.)
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4 - Transferência de linha de transporte coletivo intermunicipal,

inclusive nas hipóteses de incorporação, fusão e cisão: 2,5% (dois e
meio por cento) sobre o valor da concessão, limitado a 24.000 (vinte e
quatro mil) UFEMGs;

(...)
7 - Análise de viabilidade de criação de linha de transporte coletivo

intermunicipal: 1% (um por cento) sobre o valor da concessão.".
Art. 50 - A Tabela D, anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Tabela D

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente
de Atos de Autoridades Policiais

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975.)

* - O Quadro da Tabela D foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 29.10.2003.

Art. 60 - A Tabela J, anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

`Tabela J
Lançamento e Cobrança da Taxa Judiciária

(a que se refere o art. 104 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975.)

* - O Quadro da Tabela J foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 29.10.2003.

Art. 80 - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida
da Tabela N, com a seguinte redação:

`Tabela N
Lançamento e Cobrança da Taxa de Licenciamento para Uso ou

Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias

(a que se refere o art. 120C da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975.)

* - O Quadro da Tabela N foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 29.10.2003.

Art. 9° - A Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 3° -
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XIV - conceder licença de uso ou ocupação da faixa de domínio

e áreas adjacentes das rodovias estaduais e das federais delegadas
ao Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, visando
garantir a segurança do trânsito rodoviário, a preservação do meio
ambiente e o patrimônio público, nas seguintes hipóteses:

a) ocupação de faixas transversais ou longitudinais ou de áreas para
a instalação de linhas ou redes de transmissão ou distribuição de
energia elétrica ou de comunicação, inclusive cabos de fibra ótica ou
assemelhados, e bases para antenas de comunicação; correias
transportadoras de minério e afins; redes de adução, emissão ou
distribuição de água e esgoto, gasodutos, oleodutos e tubulações
diversas;

b) instalação de dispositivos visuais por qualquer meio físico, tais
como "outdoor", placas, painéis, letreiros, cartazes, pinturas;

c) ocupação pontual da faixa de domínio por empreendimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços, lindeiros à rodovia,
exclusive o respectivo acesso;

d) instalação de torres e antenas.
§ 1° - Considera-se faixa de domínio de uma rodovia a área de

terras onde se acham implantadas a pista e as demais estruturas
viárias e cuja largura é definida de acordo com as características do
plano funcional da rodovia.

§ 20 - Consideram-se áreas adjacentes os imóveis lindeiros às faixas
de domínio, com largura máxima de 15m a contar do término da faixa
de domínio, que não sejam interrompidos por nenhum acidente natural
ou artificial como rios, lagos, vias férreas, marginais, avenidas, ruas e
assemelhados.

§ 30 - o regulamento disporá sobre:
- identificação, demarcação, conservação, manutenção, condições

para uso, ocupação ou modificação das faixas de domínio e áreas
adjacentes;

II - fiscalização, remoção e apreensão de animais, bens e outros
materiais, aplicação de penalidades e interposição de recursos,
relativas ao uso ou ocupação das faixas de domínio e áreas
adjacentes.

Art. 30 -
§ 1° - Relativamente à fiscalização do uso ou ocupação da faixa de
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domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao
Estado, inclusive as que forem objeto de concessão, pode o DER-MO:

- manter postos de vigilância ostensiva;
II - aplicar multas, embargar ou demolir obras e serviços executados

em desacordo com esta lei;
III - remover dispositivos visuais tais como "outdoor", placas, painéis,

letreiros, cartazes, pinturas e outros engenhos, em desconformidade
com as normas técnicas e específicas do órgão, independentemente
da aplicação de multa;

IV - apreender ou remover bens que estejam em desconformidade
com suas normas e instruções, independentemente da aplicação de
multa.

§ 2° - As infrações decorrentes de qualquer ação ou omissão que
importe na inobservância do regulamento e das normas
complementares instituídas pelo DER-MO, relativamente ao uso ou à
ocupação das faixas de domínio das rodovias, serão classificadas em
leves, médias, graves e gravíssimas, conforme segue:

- infração leve, a ocupação irregular da faixa de uma área até
75m2;

II - infração média, a ocupação irregular da faixa de uma área
superior a 75m2;

III - infração grave, a ocupação irregular longitudinal, bem como a
ocupação irregular pontual, no caso de implantação de acesso a
empreendimentos comerciais lindeiros ou de instalação de
dispositivos visuais na faixa de domínio;

IV - infração gravíssima, a ocupação irregular transversal, bem como
a ocupação da faixa de domínio por lixões, plantações, pastagens de
animais e, ainda, a retirada de material ou qualquer outra forma de
depredação à faixa de domínio.

§ 30 - As multas decorrentes das infrações descritas no parágrafo
anterior são as seguintes, relativamente a cada período de quinze dias
de ocupação irregular:

- infração leve: 400 (quatrocentas) LJFEMGs, prevista no art. 224
da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975;

II - infração média: 560 UFEMOs;
III - infração grave: 800 UFEMGs;
IV - infração gravíssima: 960 UFEMGs.".
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Art. 10 - Os atuais ocupantes de faixas de domínio das rodovias

deverão adequar-se ao disposto na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, e na Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994, com a redação
dada a ambas por esta lei, na forma e no prazo que dispuser o
regulamento.

Art. 11 - O inciso XVI do art. 3 0 da Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3°-....
XVI - os recursos oriundos das taxas previstas nos itens 2 a 7 da

Tabela C e na Tabela N, anexas à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, e outros recursos financeiros destinados aos investimentos na
área de transportes do Estado, não incluídos nos incisos anteriores.".

Art. 12 - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 13.470, de 17
de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17-
§ 70 - O pedido de reexame será dirigido ao Presidente do Conselho

de Contribuintes, com os fundamentos de cabimento e as razões de
mérito, devendo o Presidente, em despacho fundamentado, decidir
pelo conhecimento ou não do recurso interposto, determinando, a
seguir, que sejam tomadas as seguintes providências:

- se não conhecido, o processo seguirá a tramitação prevista na
legislação pertinente;

II - se conhecido, o processo será encaminhado ao setor
administrativo competente da Superintendência do Crédito Tributário -
SCT -, que deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) intimação ao sujeito passivo, nos termos do § 2 0 do art. 19 desta
lei;

b) pautamento para sessão da Câmara Especial.

Art. 23 -
III - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito do pedido de

reexame, ou a questão prejudicial de conhecimento, em grau de
recurso de revisão, de ofício ou de revista;

V - a decisão do Presidente do Conselho de Contribuintes referente
ao conhecimento ou não do pedido de reexame.".

Art. 13-O § 3° do art. 13 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,

rÀ'



1586
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13-....
§ 3° - Sem prejuízo do disposto no § 2 0 deste artigo, os serviços do

foro extrajudicial nele mencionados, bem como os de Registro Civil
das Pessoas Naturais, de Registro de Distribuição de Protestos de
Títulos e os Tabelionatos de Notas e de Protestos de Títulos deverão
apresentar outras informações quando requeridas pela autoridade
competente, observadas a forma, as condições e as especificações
estabelecidas em decreto.".

Art. 14 - Até a data da regulamentação da presente lei, os recursos
provenientes do DER-MG, decorrentes da exploração da faixa de
domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável, serão destinados
ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos, no que se refere aos arts. 10 ao 8°, 10, 11 e
14, a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art.
1° da Lei n°14.136, de 28 de dezembro de 2001; o inciso XII do art. 30
da Lei n° 13.452, de 12 de janeiro de 2000; as alíneas "e" e "f' do
inciso 1 e o § 8 0 do art. 12 e o § l°do art. 93, da Lei n°6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Dinis Pinheiro -

Jô Moraes (voto contrário) - Antônio Carlos Andrada - José Henrique -
Doutor Viana.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 9P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/10/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n

o
s 119 e 120/2003

(encaminham os Projetos de Lei n os 1.199 e 1.20012003,
respectivamente), do Governador do Estado - Representação n°
10/2003 - Ofícios, telegrama e cartões - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.201 a 1.204/2003
- Requerimentos n°5 1.673 a 1.682/2003 - Representação n°11/2003,
do Deputado lrani Barbosa - Requerimentos dos Deputados Luiz
Humberto Carneiro, Antônio Carlos Andrada, Durval Angelo, Dalmo
Ribeiro Silva (3), Domingos Sávio, Doutor Ronaldo, Doutor Viana (4),
José Milton, Gil Pereira, Leonardo Moreira (3), Biel Rocha, Maria
Olívia, Paulo Piau (2) e Dinis Pinheiro (3), das Comissões Especiais
do Anel Rodoviário, da Cafeicultura Mineira, da UEMG e da Santa
Casa de Belo Horizonte e das Comissões de Direitos Humanos e de
Administração Pública - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira, de Turismo, de Assuntos
Municipais, de Administração Pública, de Direitos Humanos, de
Educação (2), de Meio Ambiente, de Segurança Pública, do Trabalho,
de Transporte e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Alberto
Pinto Coelho, Dalmo Ribeiro Silva e Cecília Ferramenta - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ricardo Duarte, Adelmo Carneiro
Leão, Jô Moraes, Doutor Viana e Ana Maria Resende - 2 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, Gil
Pereira, José Milton, Leonardo Moreira (2), Maria Olívia, Durval
Angelo e outros, Dalmo Ribeiro Silva (3), Doutor Viana (4), Leonardo
Moreira, Doutor Ronaldo e Dinis Pinheiro (3); deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Administração
Pública e de Direitos Humanos, da Comissão Especial do Anel
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Rodoviário, dos Deputados Biel Rocha e Paulo Piau (2), e das
Comissões Especiais da Cafeicultura Mineira, da Santa Casa de Belo
Horizonte e da UEMG; aprovação - Requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Rogério Correia;
deferimento; discurso do Deputado Roberto Carvalho - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Céiio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - 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 - irani Barbosa -
ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique
- Laudeiino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Maríiia Campos - Mauro
Lobo - Miguei Martini - Neider Moreira - Oiinto 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 - Wanderiey 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 quatro reuniões
anteriores.

1a Parte

IA



- O Deputado
leitura das atas
sem restrições.
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P Fase (Expediente)

Atas
Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à
das quatro reuniões anteriores, que são aprovadas

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 119/2003*

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da
Constituição do Estado, o projeto de lei que "Autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte os imóveis que
especifica".

Por considerar relevantes as razões aduzidas e o interesse público
contidos na proposta da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, transcrevo na íntegra a justificação correspondente:

em março de 1994, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
celebrou convênio com a Minerações Brasileira Reunidas 3/A - MBR
que viabilizou construir e equipar um Centro de Saúde Pública situado
na Rua São Pedro da Aldeia, para atender a comunidade no Bairro
Pilar, ao lado da Escola Municipal Pedro Nava, construída pela
Prefeitura de Belo Horizonte.

Assim, haja vista serem de responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte as despesas com manutenção e conservação dos
imóveis edificados nas áreas, a transferência de domínio irá
regularizar uma situação de fato existente".

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres pares o projeto de lei anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador Estado.

PROJETO DE LEI N°1.199/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte

os imóveis que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

rs'
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Belo Horizonte os imóveis de propriedade do Estado de Minas
Gerais, constituídos de .2 (dois) terrenos com áreas de 5.205,65m2
(cinco mil duzentos e cinco metros sessenta e cinco centímetros
quadrados) e 1.079,82m 2 (um mil e setenta e nove metros oitenta e
dois centímetros quadrados), respectivamente, partes de uma área
maior denominada Sítio Olhos D'Agua, registrada sob o n° 21.647,
livro 3-U, fls. 169, no Cartório do 3 0 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Belo Horizonte, com a seguinte descrição das divisas e
confrontações:

- área de edificação da Escola Municipal Pedro Nava: partindo do
ponto A, confrontando pela frente, com a Rua São Pedro da Aldeia,
pela direita, com a área do Posto de Saúde Pilar, deflete para a
esquerda, segue na distância de 45,42m, até atingir o ponto B,
confrontando com a área do Posto de Saúde, e pelo fundo, com o
terreno indiviso de propriedade do Estado de Minas Gerais; daí,
deflete para a esquerda, segue na distância de 49,34m, até atingir o
ponto C; daí, deflete para a esquerda, segue na distância de 25,31m,
até atingir o ponto D; daí, deflete para a esquerda, segue na distância
de 13,38m, até atingir o ponto E; daí, deflete para a esquerda, segue
na distância de 24,03m, até atingir o ponto F; daí, deflete para a
esquerda, segue na distância de 3,16m, até atingir o ponto G; daí,
deflete para a esquerda, segue na distância de 18,35m, até atingir o
ponto H; dai, deflete com o mesmo alinhamento, segue na distância
de 17,03m, até atingir o ponto 1, confrontando com o terreno indiviso
de propriedade do Estado de Minas Gerais, e, pela frente, com a Rua
São Pedro da Aldeia; daí, deflete para a esquerda, segue na distância
de 84,09m, até atingir o ponto J; daí, segue na distância de 9,27m, até
atingir o ponto A, início da descrição, que totaliza 5.205,65m 2 de área;

II - área de edificação do Posto Municipal de Saúde Pilar: partindo
do ponto A confrontando, pela frente, com a Rua São Pedro da Aldeia,
e, pela esquerda, com a Escola Municipal Pedro Nava, deflete pela
frente, com o mesmo alinhamento, segue na distância de 29,68m, até
atingir o ponto L, confrontando, pela frente, com a Rua São Pedro da
Aldeia e o terreno indiviso de propriedade do Estado de Minas Gerais;
daí, deflete para a esquerda, segue na distância de 32,11 m, até atingir
o ponto K; daí, deflete para a esquerda, segue na distância de
28,74m, até atingir o ponto B, confrontando com o terreno indiviso de
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propriedade do Estado de Minas Gerais e com a área da Escola
Municipal Pedro Nava; daí, deflete para a esquerda, segue na
distância de 45,42m, até atingir o ponto A, início da descrição, que
totaliza 1.079,83m2 de área.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 120/2003*

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa o projeto de lei incluso, que altera o art. 85 da
Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999 - Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais.

O projeto encaminhado tem o objetivo de aprimorar a emissão dos
alvarás sanitários no Estado de Minas Gerais; atualmente o alvará tem
validade para o ano de seu exercício; a modificação pretendida visa
alterar este dispositivo para que o alvará tenha validade de um ano a
partir da data de sua emissão, beneficiando o trabalho da Vigilância
Sanitária do Estado.

Essa, Senhor Presidente, a razão que me leva a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.200/2003
Altera o art. 85 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de 1999.
Art. 1°- O "caput" do art. 85 da Lei n° 13.317, de 24 de setembro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 85 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização

sanitária terão alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária
competente, municipal ou estadual, conforme habilitação e condição
de gestão, com validade de um ano a partir de sua emissão, renovável
por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser
requerida, no mínimo cento e vinte dias antes do término de sua
vigência.".



1592
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

REPRESENTAÇÃO N° 10/2003
Exmo. Sr. Deputado Presidente da Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Raul de Moraes Pacheco, brasileiro, casado, servidor público

estadual, Major PM n° 050.034-8, residente e domiciliado no Município
de Ribeirão das Neves-MG, na Rua Esplanada, n° 26, Bairro
Esplanada, vem respeitosamente, apresentar esta Representação,
com fulcro no art. 23 da Resolução n° 5.207/2002, da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, em desfavor do Exmo. Sr.
Deputado Estadual Irani Vieira Barbosa, passando a expor e ao final
requerer o que se segue.

Dos fatos
No dia 11/9/2003, por volta das 9 horas, durante a 50a Reunião

Extraordinária de Plenário desta Casa, o representado, Exmo. Sr.
Deputado Estadual Irani Vieira Barbosa, em aparte ao Exmo. Sr.
Deputado Estadual Rogério Correia, referiu-se, indiretamente, ao
representante, Maj. PM Raul de Moraes Pacheco - digo,
indiretamente, pois o representante é o Comandante da Polícia Militar
em Ribeirão das Neves, sendo o único Maj. PM daquela unidade -
imputando-lhe gravíssimas acusações.

Conforme cópia anexa da soa Reunião Extraordinária de Plenário
desta Casa, o representado atribuiu ao representante a prática de
uma série de condutas criminosas, inverídicas e infundadas. Fazendo
pilhéria do trabalho sério e responsável prestado pelo representante,
jogando ao vento afirmações mentirosas, desacreditando o Comando
da Polícia Militar local, bem como disseminando o medo e a
insegurança na comunidade de Ribeirão das Neves.

Segue-se a transcrição abaixo:
"Agora com a ajuda de um Major corrupto que faz parte do mesmo

sistema que o Presidente da Comissão de Direitos Humanos apóia na
cidade, que é a quadrilha de traficantes, juntamente com o Juiz, com o
irmão do Juiz, com o Rogerão, com a família do Rogerão, resolveram
partir para esse tipo de ação na cidade de Ribeirão das Neves".

Wk



1593
"Um Major que cobra propina para acompanhar caminhão de

cerveja, que cobra propina de empresa de ônibus para multar perueiro
na cidade, que beneficia fuga de traficantes - quando traficante foge,
ele vigia para ver se não vem policia para prender os traficantes
fugitivos dos presídios da cidade".

Não satisfeito, o representado, durante a 73 a Reunião Ordinária
realizada naquele mesmo dia, porém à tarde, continuou tecendo
comentários ofensivos à pessoa do representante; se não, vejamos:

"...principalmente, naquela cidade, onde temos um Major que cobra
propina para automóvel da polícia escoltar caminhão de cerveja, onde
se recebe propina de empresários de ônibus para poder mandar
prender perueiro".

"...e Major da Polícia Militar estão envolvidos diretamente com a
facilitação de fuga de traficante".

Assim, em razão de sua função de Comandante da Polícia Militar de
Ribeirão das Neves, o Maj. PM Raul de Moraes Pacheco sentiu-se na
obrigação de fazer uso dos meios legais previstos para esse tipo de
situação vindo a oferecer esta representação para que V. Exa. possa,
no uso de suas atribuições, tomar todas as medidas necessárias para
a apuração da verdade.

Do pedido
Pelo exposto, o representante, Maj. PM Raul de Moraes Pacheco,

requer a V. Exa. que determine a instauração do idôneo procedimento
disciplinar a fim de que a conduta do representado, Exmo. Sr.
Deputado Irani Vieira Barbosa, seja devidamente apurada no âmbito
desta respeitável Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

Pede providências.
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2003.
Maj. PM Raul de Moraes Pacheco
- A Ouvidoria Parlamentar.

OFÍCIOS
Da Sra. Benedita da Silva, Ministra da Assistência Social (2),

comunicando a transferência de recursos para o Fundo Estadual de
Assistência Social e encaminhando planilhas contendo informações
sobre a transferência de recursos para os Fundos Municipais de
Assistência Social do Estado. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
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Da Sra. Laura Pavón Jaramilio, Presidente da Confederação

Parlamentar das Américas, encaminhando um relatório sobre a IV
Assembléia Geral desse órgão, ocorrida em novembro de 2002.

Do Sr. Antônio Hélio Silva, Presidente do TRE-MG, prestando
informações relativas a requerimento do Deputado João Bittar
encaminhado por meio do Ofício n° 2.65412003/SGM.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
1.384 e 1.413/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.414/2003,
do Deputado Fabim Sawan.

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.435/2003, da Comissão
de Meio Ambiente.

Da Sra. Maria Fátima de Sousa, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, prestando informações
relativas ao Requerimento n°1.170/2003, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG,
encaminhando cópia do documento entregue ao Sr. José Alexandre
Nogueira Resende, Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTE. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG,
agradecendo convite para participar do Ciclo de Debates
Transposição do Rio São Francisco.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG,
indicando consultor para participar de reunião da Comissão Especial
do Anel Rodoviário. (- A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Da Sra. Janete de Sá, Deputada à Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, pedindo a intercessão desta Casa junto ao Governo
Federal com o objetivo de agilizar a solução para os anistiados da
Companhia Vale do Rio Doce ainda não beneficiados pela Lei da
Anistia. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Antônio Carlos GalIo, Prefeito Municipal de Areado,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.033/2003, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça encaminhado por meio do
Ofício n° 2.71 8/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.033/2003.)

Do Sr. José Hernani Silveira, Prefeito Municipal de Passos,

rÀ
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prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.035/2003,
em atenção a pedido da Comissão de Justiça encaminhado por meio
do Ofício n° 2.713/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.035/2003.)

Do Sr. Hélio Antonio de Lima, Presidente da Câmara Municipal de
Ibiraci, encaminhando moção de repúdio à CEMIG pela retirada do
posto de atendimento da empresa nesse município. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Antônio de França Morais, Presidente da Câmara Municipal
de Ferros, encaminhando indicação do Vereador Carlos Elísio de
Oliveira, em que menciona a necessidade de esta Casa interceder
junto ao Presidente do IPSEMG tendo em vista a celebração de
convênios desse Instituto com instituições de saúde do município. (- A
Comissão de Saúde.)

Do Sr. Vanilson Rocha, Presidente da Câmara Municipal de
Divinópolis, pedindo a intercessão desta Casa no processo de anistia
do Sr. Judas Tadeu Tibúrcio. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Zezé Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Caeté,
solicitando o apoio desta Casa com vistas à permanência do posto de
atendimento da CEMIG no município. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG,
agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa pela
seleção dessa empresa pelo "Dow Jones Sustainability World
Indexes".

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MO, indicando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-
Geral desse órgão, para participar das reuniões da Comissão Especial
do Anel Rodoviário. (- A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.266/2003, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, em que solicita implantação de rede de
distribuição de energia elétrica nos novos distritos industriais do
Estado.

Do Sr. Milton Luciano dos Santos, Superintendente Estadual do
Banco do Brasil, encaminhando resumo das linhas de crédito e outros
serviços disponíveis para a cafeicultura no Estado. (- A Comissão
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Especial da Cafeicultura Mineira.)

Do Sr. Amaury de Lima e Souza, Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora, encaminhando
cópia de ofício do Diretor do Centro de Remanejamento do Estado de
Segurança Pública - CERESP -' em que denuncia o crescente clima
de tensão entre os presos dessa unidade. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos
financeiros ao Estado, referente a parcela do Contrato n° 0118.411-
57. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado (4), prestando informações relativas aos
Requerimentos n os 1.240/2003, da Comissão do Trabalho;
1.225/2003, do Deputado Leonardo Moreira; 1.006/2003, do Deputado
Doutor Viana; e 1.272/2003, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Chefe
da Polícia Civil do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n°912/2003, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Cleber das Dores de Jesus, Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, encaminhando moção
aprovada na VIII Conferência Municipal de Saúde de Belo Horizonte
referente ao Projeto de Lei n° 8/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
8/2003.)

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, manifestando seu
inconformismo com a instituição de nova tributação estadual. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Maria Meireles Junqueira, Presidente do Sindicato das
Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas
Gerais - SINDILURB-MG -, em que manifesta a posição contrária, da
indústria mineira ao Projeto de Lei n° 578/2003. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 578/2003.)

Da Sra. Eliane Aparecida da Cruz, Secretária Executiva do Conselho
Nacional de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento
do Deputado Ricardo Duarte encaminhado pelo Ofício n°
2.467/2003/SGM.
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Do Sr. Patrício Carter Gutierrez, Presidente da Associação do

Meio Ambiente de Moeda - AMA MOEDA -, solicitando apoio à
Proposta de Emenda à Constituição n° 52/2003, que pede o
tombamento da serra da Moeda. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n° 52/2003.)

Do Sr. Domingos Xavier, solicitando o asfaltamento dos trechos que
ligam o Município de Dom Joaquim aos Municípios de Conceição do
Mato Dentro e Senhora do Porto. (- A Comissão de Transporte.)

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente

do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 1.263/2003, do Deputado Gil Pereira.

CARTOES
Do Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-Presidente da República,

em atenção ao Requerimento n° 1.410/2003, do Colégio de Líderes,
comunicando recebimento do Ofício n°2.615, de 30/9/2003.

Da Sra. Carla Maria Vasconcelos Fróes, Secretária Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento Urbano de Belo Horizonte, justificando
sua ausência na audiência pública da Comissão Especial do Anel
Rodoviário. (- A Comissão Especial do Anel Rodoviário.)

Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Presidente da Fundação
Ezequiel Dias - FUNED -, em atenção ao Requerimento n°
1.264/2003, do Deputado Leonardo Moreira, agradecendo voto de
congratulações formulado por esta Casa pelo transcurso do 960
aniversário de fundação dessa entidade.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.201/2003
Consolida a legislação estadual que dispõe sobre o Programa de

Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes -,
estabelece tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial
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a elas aplicáveis e dá outras providências.

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

Disposição Preliminar
Art. 1° - O Programa de Fomento ao Desenvolvimento das

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de
Minas Gerais - Micro Geraes -, criado pela Lei n° 12.708, de 1997, que
a estas assegura tratamento administrativo, tributário, creditício e de
desenvolvimento empresarial diferenciado e simplificado, passa a se
reger pelo disposto nesta lei.

Capítulo II
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
- microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual

regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS - I que promova operações relativas à
circulação de mercadorias ou à prestação de serviços de transporte
interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta
anual acumulada igual ou inferior a R$ -180.000,00 (cento e oitenta mil
reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual
regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação
de mercadorias ou à prestação de serviços de transporte interestadual
ou intermunicipal ou de comunicação, com receita bruta anual
acumulada superior a F1$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e igual
ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais).

§ V - A microempresa que, no ano de exercício, apresentar receita
bruta anual acumulada superior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil
reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e
quarenta mil reais) será reclassificada a partir do exercício seguinte,
como empresa de pequeno porte, de acordo com a respectiva faixa de
classificação.

§ 2° - A empresa de pequeno porte que, no ano de exercício,
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apresentar receita bruta:

- superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e
inferior a R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil
reais) será reclassificada, a partir do exercício seguinte , de acordo
com a sua nova faixa de classificação;

II - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua
nova faixa de classificação.

§ 30 - A mudança de faixa de classificação não autoriza o
pagamento ou a restituição de importância já paga ou recolhida em
razão da classificação anterior.

§ 40 - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado
não descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte,
desde que a soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da
empresa não exceda os limites fixados nos incisos deste artigo, e
suas atividades, consideradas em conjunto, enquadrem-se no
disposto nesta lei.

Capítulo III
Da Apuração da Receita Bruta Anual

Art. 30 - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será
considerado o período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de
dezembro.

§ 1 0 - A receita bruta anual da microempresa será apurada com
base:

- no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo,
relativa a cada setor de atividade econômica,

II - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo,
relativa a cada setor de atividade econômica;

III - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da
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margem de lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo;

IV - no preço cobrado pelos serviços de geração, emissão,
transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de
comunicação de qualquer natureza, por qualquer processo.

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na
escrita fiscal ou contábil, se superior, prevalecerá sobre o valor
apurado na forma do § 1° deste artigo.

§ 3° - A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte
será feita acumulando-se, mensalmente, o valor total das operações
ou prestações realizadas.

§ 40 - A receita bruta apurada na forma do § 30 deste artigo
compreenderá todas as receitas operacionais auferidas pela empresa.

Art. 40 - Verificado o início ou o encerramento da atividade no
decorrer do período a que se refere o 'caput" do art. 3 0 , o limite da
receita bruta será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo
funcionamento.

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se
aplica a empresa que exerça atividade tipicamente transitória,
devidamente comprovada nos documentos fiscais e nos de sua
constituição.

Art. 50 - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita
bruta anual, os valores correspondentes:

- às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo
permanente, inclusive o serviço de transporte com eles relacionado,
respeitado o disposto no § P do art. 30;

II - às operações de devolução de mercadoria para a origem e às
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma
empresa, situado no Estado, respeitado o disposto nos § 2° e 3° do
art. 3°.

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal,
exclusivamente para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o
inciso II do art. 21 e do abatimento do depósito previsto no inciso III do
ali. 22, não serão considerados os valores referentes a:

- saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por
substituição tributária;

II - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS;
111 - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em
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razão do disposto no inciso VIII do art. 14;

IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS;
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da

Federação.
Capítulo IV

Do Enquadramento e do Reenquadramento
Seção 1

Do Enquadramento
Art. 60 - São requisitos para enquadramento no regime de que trata

esta lei:
- para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do

representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3 0 , foi
igual ou inferior aos limites fixados no art. 2 0 , observado o disposto no
art. 10;

II - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do
titular ou do representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda
de que a receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não
excederá os limites fixados no art. 2 0 , observada a proporcionalidade
em relação aos meses de efetivo funcionamento e o disposto no art.
lo.

Art. 70 - O enquadramento de microempresa e de empresa de
pequeno pode será efetuado na forma definida em regulamento,
observado o disposto no art. 13.

§ 1° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder
Executivo poderá dispensar, no primeiro ano de funcionamento,
tratamento diferenciado e simplificado para efeito de inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2° - O regime previsto nesta lei para a empresa em início de
atividade aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já
constituída, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
enquadramento.

Seção II
Do Reenquadramento

Art. 80 - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite de
R$1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)
poderá, mediante requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo
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exercício seguinte, sem prejuízo do recolhimento normal do ICMS
relativo às operações ou às prestações realizadas no período
compreendido entre a data do desenquadramento e a do
reenquadramento.

Art. 9° - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de
pequeno porte que tenha sido desenquadrada na forma prevista no
art. 16 poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de
decorrido o prazo de um ano, contado da data do desenquadramento,
mediante comprovação do pagamento integral do crédito tributário
porventura devido.

Capítulo V
Das Vedações

Art. 10 - Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa:
- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10%

(dez por cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta
anual global das empresas interligadas se situar dentro dos limites
fixados no art. 2 0 desta lei;

II - que tenha sido desmembrada ou resulte do 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 1996;

III - que possua estabelecimento situado fora do Estado;
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante

contrato, preste serviço para outra empresa transportadora;
V- que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em

nome de seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de
parcelamento do crédito tributário.

§ 1° - O disposto no inciso 1 deste artigo não se aplica à participação
da microempresa ou da empresa de pequeno porte em centrais de
compras, em bolsas de subcontratação ou em consórcio de
exportação ou de venda no mercado interno.

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não se aplica
a sucursal que seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua
razão social, mesmo que continue com marca sob a forma de
franquia.

Capítulo VI
Do Tratamento Tributário e Fiscal
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Seção 1

Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à Empresa de
Pequeno Porte

Art. 11 - A empresa de pequeno porte fica sujeita ao pagamento
mensal do ICMS, apurado mediante a aplicação do percentual fixado
no Anexo 1 desta lei, previsto para a sua faixa de classificação, sobre
a diferença a maior entre o valor das saídas e das entradas no
período;

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do
saldo devedor os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o
disposto no art. 26.

Art. 12- A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS
no valor correspondente a R$311,00 (trinta e um reais).

Seção II
Disposições Gerais

Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente
pelo contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do
ICMS, vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que
emitir, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3 0 deste artigo.

§ 1° - Exercida a opção prevista no "caput" deste artigo, o regime
adotado será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo
contribuinte, vedada a alteração antes do término do exercício,
ressalvadas as hipóteses de desenquadramento previstas no art. 16 e,
mediante requerimento do interessado, por concessão fundamentada
da autoridade fazendária.

§ 2° - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado,
fica vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua
ocorrência.

§ 30 - E permitido o destaque do imposto:
- ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte,

incidente nas operações com produtos destinados a contribuintes do
imposto, calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no art.
12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sobre o valor da
operação;

II - na forma e nas condições estabelecidas em regulamento, nos
casos não previstos no inciso 1.

Art. 14 - A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica
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a:

- prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária;

II - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte
se ache obrigado em virtude de substituição tributária;

III - mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de
inscrição;

IV - entrada, no estabelecimento, de bem ou de mercadoria para
uso, consumo ou ativo permanente, ou utilização de serviço iniciado
em outra unidade da Federação e não vinculado a operação ou
prestação subseqüente tributada pelo imposto;

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se
tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do
estabelecimento, e serviço iniciado ou prestado no exterior;

VI - entrada em território mineiro, em decorrência de operação
interestadual, de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou
gasosos dele derivados, bem como de energia elétrica, quando não
destinados a comercialização ou industrialização;

VII - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria
desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento
falso ou inidôneo;

VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de
documento fiscal ou com documento falso ou inidôneo.

Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são
obrigadas, na forma e nos prazos fixados em regulamento, sem
prejuízo das demais exigências legais, a:

- fazer cadastramento fiscal;
II - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos

aos atos negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as
despesas, observados os prazos decadenciais;

III - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas
à preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios;

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação
ou prestação que realizar, vedada o destaque do ICMS, ressalvadas
as hipóteses previstas no § 3 0 do ar[. 13;

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na
legislação tributária.
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Parágrafo único - A microempresa e a empresa de pequeno

porte poderão ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais
e da emissão dos demais documentos fiscais, conforme disposto em
regulamento.

Capítulo VII
Do Desenquadramento

Art. 16 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de
pequeno porte aquela que:

- deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em
razão de superveniência de situação prevista no art. 10 desta lei;

II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.440.000,00
(um milhão quatrocentos e quarenta mil reais).

§ 1° - O desenquadramento da microempresa e da empresa de
pequeno porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das
hipóteses previstas neste artigo e produzirá efeitos a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao da ocorrência.

§ 20 - Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e II deste artigo, a
microempresa e a empresa de pequeno porte comunicarão o fato à
repartição fazendária de sua circunscrição até o décimo quinto dia do
mês subseqüente àquele em que ocorrer o desenquadramento, sem
prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

Capítulo VIII
Das Penalidades

Art. 17 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, em desacordo
com o disposto nesta lei, enquadrar-se como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeita-se:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) ao pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento,

pelo sistema normal de apuração do imposto, com todos os
acréscimos aplicáveis à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975;

b) ao cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

II - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco:
a) a multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o

valor devido a título de imposto, sem nenhuma redução, além do
previsto nas alíneas do inciso 1 deste artigo;
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b) às multas por descumprimento de obrigação acessória

previstas na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo
de outras medidas cabíveis.

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por
ultrapassar o limite de receita bruta de R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) ou por superveniência de situação
impeditiva prevista no art.10, mantiver-se enquadrada no regime desta
lei sujeita-se:

- havendo espontaneidade na denúncia do fato:
a) ao pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração

do imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos
aplicáveis à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, se for o caso;

b) ao cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou
empresa de pequeno porte;

II - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco:
a) a multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o

valor devido a título de imposto, sem direito a nenhuma redução, além
do previsto nas alíneas do inciso 1 deste artigo;

b) às multas por descumprimento de obrigação acessória previstas
na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis.

Art. 19 - Nos casos em que a irregularidade se refira à falta de
pagamento do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas
faixas de receita bruta anual, constantes no Anexo 1 desta lei, será
exigido ainda o pagamento do tributo relativo à diferença apurada,
com os acréscimos legais.

Capítulo IX
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de

Comerciantes Ambulantes e das Associações de Pequenos
Produtores da Agricultura Familiar

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 20 - Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei:
- as cooperativas e associações de produtores artesanais e de
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comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos
cooperados, assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento
fixo, que, individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou
inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais);

II - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar
que realizem operações em nome dos associados que,
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Seção II
Do Tratamento Tributário e Fiscal

Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e
de comerciantes ambulantes e as associações de pequenos
produtores da agricultura familiar, observado o disposto em
regulamento, ficam obrigadas a:

- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
II - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou

associados, apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5%
(cinco décimos por cento) sobre a receita bruta global apurada no mês
anterior, observado o disposto no parágrafo único do art. 5 0 desta lei;

III - emitir documentos fiscais;
IV - entregar demonstrativo de apuração do ICMS;
V - entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e

fiscal;
VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu

cadastro;
VII - manter sistema de controle das operações, individualizado por

cooperado ou associado;
§ 10 Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do

cooperado ou associado a ele destinada, quando promovida pela
cooperativa ou associação de que faça parte, nas condições previstas
neste artigo.

§ 20 - As cooperativas e as associações de que trata este artigo
respondem, solidariamente com seus cooperados ou associados,
pelas obrigações decorrentes de operação por eles realizada.

Capítulo X
Dos Abatimentos

Seção 1
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Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta
lei, inclusive as cooperativas e associações definidas no art. 20,
poderão abater do ICMS devido no período o valor correspondente ao
depósito efetuado em beneficio do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, criado pela Lei n°11.396, de 6 de janeiro de 1994, até o
limite mensal de:

- R$31,00 (trinta e um reais), quando se tratar de microempresa;
II - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior

entre o valor das saídas e das entradas de que trata o "caput" do art.
11 desta lei, quando se tratar de empresa de pequeno porte;

III - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando
se tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes
ambulantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 5°.

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o
depósito será efetuado dentro do prazo normal fixado para o
recolhimento do ICMS.

Seção II
Da Política de Estímulo ao Emprego

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentual previsto
no Anexo II desta lei, correspondente ao número de empregados
regularmente contratados, tomando-se como base o último dia de
cada mês, observado o disposto no art. 26 desta lei.

Parágrafo único - O abatimento previsto neste artigo fica
condicionado à comprovação da regularidade da situação dos
empregados, nos âmbitos previdenciário e trabalhista.

Seção III
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor
despendido a título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado
a sua atividade econômica, observado o disposto no art. 26.

Parágrafo único - O abatimento de que trata este artigo fica
condicionado à comprovação, perante a autoridade fazendária
competente, do efetivo dispêndio, mediante apresentação do recibo
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do pagamento.

Seção IV
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente,
do ICMS devido no período 50% (cinqüenta por cento) do valor
despendido a título de investimento em máquinas, equipamentos,
instalações ou na aquisição de novas tecnologias necessários ao
desenvolvimento de sua atividade econômica, observado o disposto
no art. 26.

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem
pelo prazo mínimo de doze meses, contado da data de sua aquisição,
observado o seguinte:

- ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a
contar da data da sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput"
deste artigo será cancelado a partir do mês em que foi efetuada a
venda;

II - na hipótese do inciso 1, o valor equivalente ao dos abatimentos
efetuados será recolhido, monetariamente atualizado, por meio de
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento.

§ 20 - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título,
suspende automaticamente a utilização do beneficio correspondente
ao bem objeto da transferência, observado, se for o caso, o disposto
nos incisos 1 e II do § 1° deste artigo.

§ 3° - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF
-, cuja utilização tenha sido autorizada pela autoridade tazendária, o
limite de abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem
por cento) do valor de aquisição, observado o seguinte:

- o benefício alcança também o valor dos acessórios necessários
ao funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótiço de código
de barras;

II - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o
início da efetiva utilização do equipamento;

III - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois
anos, a contar do inicio da sua efetiva utilização, o abatimento de que
trata este parágrafo será cancelado a partir do mês em que foi
efetuada a venda;
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IV - na hipótese do inciso III, o valor equivalente ao dos

abatimentos efetuados será recolhido, monetariamente atualizado, por
meio de documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em
regulamento.

§ 4° - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título,
suspende automaticamente a utilização do benefício correspondente à
aquisição do equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos
incisos III e IV do § 30

Seção V
Das Disposições Gerais

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25
não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor apurado na
forma do "caput" do art. 11.

§ 1° - O abatimento de que trata o art. 22 será efetuado a partir do
mês subseqüente àquele em que ocorrer a opção.

§ 2° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS.

§ 30 - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de
desenquadramento previstas no art. 16, a microempresa e a empresa
de pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios
previstos neste capítulo.

Capítulo XI
Disposições Finais

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente
mediante aplicação da variação do índice Geral de Preços-
Disponibilidade Interna - IGP-DI -, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, observados os doze meses do exercício imediatamente
anterior.

Art. 28 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio
a ser celebrado com entidade representativa de classe de
contribuintes, visando à simplificação de procedimento relacionado
com o cadastramento fiscal de microempresa e de empresa de
pequeno pode.

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa
em qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na
repartição tazendária, os livros e documentos fiscais exigidos para as
providências cabíveis.
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Art. 29 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do

Estado dispensarão tratamento especial à microempresa e à empresa
de pequeno porte, assim definidas nesta lei, na compra de material de
consumo e de equipamento permanente.

Art. 30 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à
microempresa e à empresa de pequeno porte, no que couber, as
disposições da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e a
legislação relativa ao ICMS.

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contado da data de sua publicação.

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder
Executivo.

Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as
da Lei n° 12.708, de 1997, a Lei n°13.437, de 1999, e a Lei n°14.360,
de 2002, mantidas as disposições relativas ao tratamento fiscal
aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de pequeno pode,
previstas na Lei n°10.992, de 29 de dezembro de 1992.

Sala das Reuniões, 21 de outubro de 2003.
Marília Campos

Anexo 1
(a que se refere o art. 11 da Lei n°, de de 2003)

* - As Tabelas dos Anexos 1 1 foram publicadas na edição do "Diário
do Legislativo" de 30.10.2003.

Justificação: Uma análise das políticas públicas de apoio e incentivo
às pequenas empresas adotadas em Minas Gerais permite-nos
concluir que muito se evoluiu nesse segmento, especialmente nos
últimos 10 anos. Porém, em que pesem aos avanços incorporados na
legislação estadual nesse período, a principal distorção gerada pela
exigência da obrigação decorrente do diferencial de alíquotas do
ICMS, introduzida pela Lei n° 13.437, de 1999, e mantida na
legislação atual, ainda permanece reduzindo a competitividade e
inviabilizando os pequenos negócios do Estado.

A justificação, apresentada pelo Executivo para a necessidade de
equalização entre as alíquotas internas e interestaduais como forma
de proteção à economia local, por sua vez, merece algumas
considerações.
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Os dados da estrutura empresarial mineira relativos ao ano 2000

indicam uma forte concentração de empresas no que se refere à
localização geográfica, decorrente da concentração dos investimentos
e da renda no Estado, o que se constitui em elemento agravante dos
desequilíbrios regionais. As regiões Central, Sul, da Mata e do
Triângulo, juntas, concentram mais de 70% do total de empresas
ativas no Estado. A maioria dessas empresas (707% do total)
encontra-se concentrada em apenas 100 dos 853 municípios do
Estado.

Em termos de concentração de renda, as quatro regiões citadas,
juntas, somam 74,80% do P16 do Estado. As demais regiões, por sua
vez, apresentam participações pouco expressivas no P16 mineiro.

Os dados confirmam uma deficiência estrutural da economia
mineira, resultado de um modelo de desenvolvimento altamente
concentrado em termos regionais. Diante dessa realidade, a questão
da proteção à economia mineira deve ser entendida numa perspectiva
mais ampla. Os problemas de competitividade da indústria local não
são passíveis de solução por meio, exclusivamente, de remendos de
natureza tributária, e sim por meio de políticas públicas que visem à
modernização e ao desenvolvimento tecnológico das empresas.

Por outro lado, os dados demostram claramente a necessidade de
se viabilizar um novo modelo de desenvolvimento econômico para o
Estado que priorize a desconcentração dos investimentos e a redução
dos desequilíbrios regionais. Nesse modelo, as pequenas empresas
assumem um papel estratégico fundamental como agentes
multiplicadores de renda e desconcentradores de investimentos em
Minas Gerais. As ações que inibem o seu crescimento devem ser
vistas, portanto, como danosas para a economia como um todo.

Na Europa, nos Estados Unidos e nas sociedades recentemente
industrializadas, o fortalecimento das pequenas empresas é visto pela
sociedade como uma prioridade clara que dá origem a políticas
públicas diferenciadas de apoio ao segmento. As medidas adotadas
nos países de Primeiro Mundo explicam por que os pequenos
negócios se transformaram em elemento referencial do grau de poder
e de riqueza das nações no mundo atual.

Em Minas Gerais, das 307.153 empresas ativas em Minas Gerais,
no ano 2002, 250.000 são pequenas empresas e microempresas, o
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que corresponde a 81,4% do total. Essas empresas, por sua vez,
são responsáveis pela geração de 60% dos empregos formais no
Estado. Porém, no que diz respeito à participação do segmento na
arrecadação tributária, as pequenas empresas e as microempresas
participam com apenas 4,5% do total de ICMS arrecadado no Estado.
Esse é um dado importante, pois reforça a necessidade de pensarmos
as pequenas empresas não do •ponto de vista de sua capacidade
contributiva, mas do ponto de vista da sua contribuição na geração de
empregos e na desconcentração da renda no Estado.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares 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.

PROJETO DE LEI N° 1.202/2003
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora de Serviços

Sociais dos Servidores Públicos Municipais de Uberlândia - AMASS -,
com sede no Município de Uberlândia.

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

Mantenedora de Serviços Sociais dos Servidores Públicos Municipais
de Uberlândia - AMASS -, com sede no Município de Uberlândia.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Associação Mantenedora de Serviços Sociais dos

Servidores Públicos Muncipais de Uberlândia, com sede no Município
de Uberlândia, foi fundada em 314/2000. E sociedade civil de interesse
público, sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é a administração de recursos oriundos
das contribuições dos associados, da quota social oferecida pelo
município e os provenientes de outras fontes, tais como doações,
verbas a fundo perdido, subvenções sociais e celebração de convênio
por meio desses fundos. Atua como entidade facilitadora de

kA
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assistência social, provendo recursos para fazer face a quaisquer
necessidades dos associados, tais como: educacão, serviços médico-
hospitalar, ambulatorial, farmacêutico, odontológico, psicológico,
fisioterápico, jurídico, acesso a creches, recreações, esportes, entre
outras.

A instituição presta relevantes serviços ao município de Uberlândia,
sendo imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.203/2003
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria de Purificação e Distribuição de Agua e Serviços de Esgoto
de Uberaba - SINDAE -, com sede nesse município.

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

Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Agua e
Serviços de Esgoto de Uberaba - SINDAE -, 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, 22 de outubro de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Sindicato , dos Trabalhadores na Indústria de

Purificação e Distribuição de Agua e Serviços de Esgoto de Uberaba -
SINDAE - é constituído para fins de coordenação, proteção e
representação legal da categoria profissional que representa na base
territorial do Município de Uberaba, não tendo fins lucrativos.

As prerrogativas do Sindicato são: representar a classe profissional,
perante as autoridades administrativas e judiciárias individuais de
seus associados; celebrar contratos coletivos de trabalho; eleger ou
designar os representantes da respectiva categoria; colaborar com o
Estado como órgão técnico e consultivo, no estudo e nas soluções
dos problemas que se relacionem com a categoria profissional; impor
contribuições a todos aqueles que participarem da categoria
representada, nos termos da legislação vigente; fundar e manter
agência de colocação; fixar a contribuição dos associados, aprovada
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em assembléia geral, nos termos da legislação em vigor.

São deveres do Sindicato: colaborar com os poderes públicos no
desenvolvimento da solidariedade da classe representada; manter
serviços de assistência para os associados; promover a conciliação
nos dissídios de trabalho; promover a fundação de cooperativas de
consumo e de crédito; fundar e manter escolas de alfabetização e pré-
vocacionais.

E importante ressaltar que o funcionamento do Sindicato se dá em
observância das leis e dos princípios da moral e da compreensão dos
deveres cívicos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.204/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do

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

Produtores Rurais do Ribeirão da Onça, com sede no Município de
Campos Gerais,

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: A Associação dos Produtores Rurais do Ribeirão da

Onça é uma sociedade civil de direito privado e sem fins lucrativos.
Tem por finalidade estatutária estabelecer diretrizes e ações que
fundamentarão a formulação de um programa de desenvolvimento
agropecuário na comunidade rural e setores vizinhos, bem como
apoiar o desenvolvimento da área social no setor rural; congregar
órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições sócio-
econômicas da Associação; reunir recursos disponíveis, materiais,
humanos e assistenciais pela união de esforços; trabalhar pelo
desenvolvimento da agricultura, pelo melhoramento do nível de vida e
do bem-estar de sua área de atuação; prestigiar, estimular e ajudar as
iniciativas da Educação e da Saúde; servir de ligação entre o povo da
comunidade e os órgãos e autoridades municipais, estaduais e
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federais; proteger a saúde da família, a maternidade, a infância, a
velhice e as pessoas portadoras de deficiência física ou mental;
combater a fome e a pobreza; integrar seus participantes no mercado
de trabalho; divulgar e incentivar o esporte e o lazer; trabalhar para a
proteção do meio ambiente e lutar pela melhoria e interesses da
comunidade e regiões vizinhas. A Associação dos Produtores Rurais
do Ribeirão da Onça não fará distinção alguma quanto a raça, cor,
condições sociais, credo, política ou religião. A entidade funciona
regularmente e tem uma diretoria composta por pessoas idôneas, que
não recebem nenhuma remuneração pelo exercício de seus
respectivos cargos. Reconhecer a instituição como de utilidade pública
irá proporcionar condições para a dinamização de suas atividades e
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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.673/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à Fundação Acesita para o
Desenvolvimento Social pelo transcurso do 90 aniversário da
inauguração de seu Centro Cultural. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.674/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Supermercados - AMIS - pela realização da 17 Convenção Mineira
de Supermercados. (- A Comissão de Turismo.)

N° 1.675/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
seja enviado ao Diretor-Presidente da COMIG pedido de informações
acerca das licitações para concessão de uso e comercialização das
águas minerais das estâncias hidrominerais que estão sob seus
cuidados. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.676/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, solicitando seja formulado voto de congratulações com a
AMIS pela realização da 17' Convenção Mineira de Supermercados.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 1.674/2003, nos
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termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.677/2003, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas a que
dê atenção especial à situação de Defensores Públicos que poderão
ser prejudicados pela ADIN n° 2.992.

N° 1.678/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário Executivo da Promotoria de
Defesa do Consumidor com vistas a que faça cumprir o disposto na
Lei n° 14.090, de 2001.

N° 1.679/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
manutenção do posto de atendimento ao consumidor do Município de
Caeté.

N° 1.680/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Civil do Estado com vistas à
apuração de denúncia apresentada pela Sra. Luciene Araci Vitor.

N° 1.681/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado e os
Secretários da Cultura e da Educação pela instalação de bibliotecas
nas escolas públicas estaduais. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Anexe-se ao Requerimento n° 1.650/2003.)

N° 1.68212003, da Comissão de Educação, solicitando seja reiterado
pedido de informação encaminhado por meio do Requerimento n°
766/2003. (- A Mesa da Assembléia.)

REPRESENTAÇÃO N°11/2003
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
lrani Vieira Barbosa, Deputado Estadual, vem, com fundamento no

art. 23 e no art. 20, inciso 1 e inciso IV, letras "a", "b" e "h", da
Resolução n° 5.207 de 10112/2002, representar contra o Deputado
Durval Angelo, para que V. Exa. instaure o respectivo processo
disciplinar, de forma a apurar a conduta indecorosa, imoral e
criminosa do Deputado representado, tendo em vista o conteúdo de
procedimento instaurado no âmbito da Câmara Municipal de Ribeirão
das Neves, cuja cópia xerox se junta à presente.

Por oportuno, esclarece que o Deputado representado, usando do
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poder e do mandato, interveio em favor da Sra. Maria Aparecida
Porto, apontada como mandante da segunda tentativa de homicídio
contra o Vereador José Ferreira, de forma a impedir a consumação de
sua prisão, fato esse documentado no referido procedimento em
anexo.

Esta Casa não pode se ajoelhar nem se omitir perante tal
comportamento imoral, indecoroso e criminoso, devendo essa
Comissão de Ética ser severa na apuração da denúncia feita pela
vítima da tentativa de homicídio, Vereador José Ferreira.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2003.
Irani Barbosa
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando cópia das

informações prestadas por esta Casa ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal sobre a Lei n°13.454, de 12/1/2000.

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando seja constituído
grupo de trabalho para promover as ações necessárias à criação da
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Paranaíba - CIPE Rio
Paranaíba. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Durval Angelo, Dalmo Ribeiro Silva (3), Domingos Sávio, Doutor
Ronaldo, Doutor Viana (4), José Milton, Gil Pereira, Leonardo Moreira
(3), Biel Rocha, Maria Olívia, Paulo Piau (2) e Dinis Pinheiro (3), das
Comissões Especiais do Anel Rodoviário, da Cafeicultura Mineira, da
UEMG e da Santa Casa de Belo Horizonte e das Comissões de
Direitos Humanos e de Administração Pública.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira, de Turismo, de Assuntos Municipais, de
Administração Pública, de Direitos Humanos, de Educação (2), de
Meio Ambiente, de Segurança Pública, do Trabalho, de Transporte e
de Defesa do Consumidor e dos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Dalmo Ribeiro Silva e Cecilia Ferramenta.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte.
• Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, imprensa presente, todos que me vêem pela TV
Assembléia e das galerias. Mais uma vez ocupo esta tribuna para falar
dos sucessivos problemas envolvendo os recursos orçamentários
para a saúde, das dificuldades no cumprimento da Emenda
Constitucional n° 29, de 2000, em Minas Gerais, e como isso tem
afetado a consolidação do SUS, maior programa de inclusão social do
País.

Entretanto, temos assistido, nestas últimas semanas, a uma
espetacular mobilização da sociedade brasileira em defesa do SUS,
confirmando ser essa uma política pública universal ista e igualitária,
garantindo em lei a saúde como um direito de todos, verdadeira
conquista social num Pais marcado por séculos de desigualdade e
exclusão da maioria da população.

As mobilizações unem parlamentares de diversos partidos,
sindicalistas, trabalhadores da saúde, entidades da sociedade civil
que, numa lição de democracia, têm promovido ações para discordar
da equivocada proposta orçamentária apresentada pelo Governo
Federal, alocando sob a rubrica da saúde ações de combate à fome e
de saneamento básico, que, apesar de corretas, não podem significar
redução dos recursos orçamentários para ações e serviços de saúde.

Felizmente, o Governo Lula, numa demonstração de sensibilidade e
de reconhecimento dos problemas oriundos dessa falta de
compreensão da Emenda n° 29, recuou da proposta original,
decidindo restituir os R$3.570.000.000,00 ao Fundo de Combate à
Pobreza e alocar na saúde o necessário ao cumprimento da Emenda
Constitucional n° 29.

Em Minas Gerais, entretanto, o Governador Aécio Neves conseguiu,
ao apresentar a proposta orçamentária para 2004, piorar, em relação
aos governos anteriores, a destinação de recursos para a saúde,
descumprindo a Emenda n° 29 e incluindo no cômputo das despesas
ações e serviços que não figuram entre os parâmetros de
implementação e regulação da Emenda Constitucional n° 29,
estabelecidos por decisão normativa do Conselho Nacional de Saúde.

Entre essas despesas que não podem ser beneficiadas com os
recursos orçamentários vinculados constitucionalmente estão: gastos
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com pessoal inativo; ações de saneamento básico de redes
públicas e tratamento de água realizados por companhias, autarquias
e empresas de saneamento; ações de limpeza urbana e remoção de
lixo; e serviços de saúde oriundos de institutos de previdência dos
servidores civis e militares, entre outras.

Assim, o Governo Aécio Neves conseguiu incluir praticamente todas
as ações cuja exclusão é recomendada pelo Conselho Nacional de
Saúde, como os gastos com a saúde da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros, do IPSEMG, do IPSM, da COPASA, da FEAM, e com
serviços da dívida.

Apenas esses itens representam cerca de R$556.000.000,00, o que
demonstra que a nova metodologia de cálculo adotada pelo Governo
Estadual piora a destinação de recursos para ações e serviços de
saúde em relação ao orçamento de 2003. Tal perda significa mais de
R$312.000.000,00 da receita, decorrentes dessa nova classificação
de despesas, apesar de o Governo demonstrar em números absolutos
que gastará os 12% previstos pela Emenda Constitucional n°29.

Tal operação mágica com os números revela o descumprimento da
legislação vigente e o descompromisso deste Governo com a saúde.
Na realidade, seguindo a recomendação do Conselho Nacional de
Saúde sobre o que são ações e serviços de saúde, o Governo mineiro
pretende gastar apenas 6,78% dos recursos orçamentários, quase a
metade dos 12% previstos pela Emenda Constitucional n° 29 para o
ano de 2004.

Para cumprir de verdade o disposto na Emenda Constituicional n°
29, o Governo deveria destinar para as efetivas ações de saúde cerca
de R$616.000.000,00 além do que apresentou em sua proposta.

O objetivo da emenda 29 foi principalmente reforçar o processo de
descentralização das políticas públicas para a saúde, ajustando
responsabilidades e ampliando os recursos, um avanço na relação
dos entes federados com o financiamento do SUS.

A situação de Minas em relação ao cumprimento da emenda revela
que os Governos do Estado têm-se colocado na contramão do
proposto pela emenda, desde sua criação.

Sr. Presidente, em 2000, ano a partir do qual começa a valer o
disposto na Emenda Constitucional n° 29, Minas deveria ter aplicado
na saúde 7% da sua receita líquida; mas, na verdade, apenas 3,74%
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foram gastos com ela. Em 2001, o mínimo deveria ter sido de
8,25%; porém, na realidade, apenas 5,15% foram alocados na saúde.
Em 2003, o Governo Aécio tem aplicado não mais que 5,7% em
saúde no Estado, quando deveria investir 10,7%.

Essa realidade precisa mudar. Por isso estamos apoiando a criação
da Frente Parlamentar Mineira em Defesa da Saúde. Precisamos
mobilizar todos os partidos políticos e toda a sociedade mineira em
defesa do direito à saúde, e exigir o cumprimento da lei.

E certo que os problemas do SUS não decorrem apenas das
dificuldades de financiamento. E necessário que haja ação para
resolver problemas sérios de gerenciamento e gestão; mas, ao
defender o cumprimento da emenda 29 em todos os níveis, estamos
sinalizando o apoio integral à defesa da saúde como um bem comum
e ao SUS como programa de inclusão social. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, servidores, telespectadores da TV Assembléia,
meus caros companheiros e caras companheiras, inicio minha
reflexão saudando os Deputados e Deputadas que constituem a
Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, constituída por 44
parlamentares. Essa Frente tem as mais elevadas convicções de que
não abrirá mão da defesa da saúde como direito de cidadania e dever
do Estado; não renunciará a seu papel fundamental de garantir, por
meio do orçamento para o próximo ano, os recursos mínimos
definidos pela Constituição Federal, a Emenda Constitucional n° 29.

Se hoje estamos assistindo à atuação consistente e firme da frente
Parlamentar Nacional em Defesa da Saúde, exigindo do Governo
Federal que o orçamento do próximo ano contenha o mínimo proposto
pela Emenda n° 29, com as necessárias correções, tenho a convicção
de que, com mais vigor, determinação e urgência, atuará a Frente
Parlamentar Mineira em Defesa da Saúde, considerando que a
ameaça feita à Constituição Federal nas terras de Minas Gerais não
se refere a questões futuras, mas à ameaça permanente que tem
acontecido neste Estado e está vigorando neste momento, fruto das
ações governamentais na execução do orçamento para este ano.

Se o Governo anterior não cumpriu o mínimo constitucional e deixou
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como restos a pagar dívida no setor da saúde, no valor
equivalente a R$1.000.000.000,00, o Governo atual, além de não
destinar recursos para cobrir esses restos a pagar, está deixando
também de cumprir a Constituição, no dia-a-dia de suas atividades. O
Governo de Minas Gerais, neste ano, até o mês de agosto, está
aplicando apenas cerca de 60% do total de recursos que deveria
destinar à saúde.

"Como foi dito hoje no lançamento da Frente Parlamentar da Saúde,
se ela é constituída por parlamentares de diferentes partidos, trata-se
de frente multipartidária. E, se realmente tem a intenção de defender
os princípios constitucionais vigentes em relação à saúde, não poderá
calar-se diante do descalabro que está acontecendo em Minas Gerais,
pois nosso Estado, sistematica e continuadamente, não cumpre o
mínimo constitucional."

Se, em relação ao Governo Federal, ao orçamento proposto para o
próximo ano, há reação justificada quanto a não podermos admitir
desvio de recursos orçamentários da saúde, mesmo que seja para
combater a fome e promover o saneamento - fatores geradores de
800 mil internações a cada ano neste País -' dizemos que fome,
alimentação e saneamento básico são situações condicionantes da
saúde, não constituindo fatores que devam ser incluídos para efeito do
cumprimento da Emenda 29.

Muito mais grave, sério e motivo de crime de responsabilidade é o
que estamos vendo acontecer em Minas Gerais, quando o
Governador Aécio Neves, para contemplar o orçamento da saúde,
propõe recursos da ordem de R$600.000.000,00 para pagamento de
aposentadorias e destinação a outras fontes, como ações da
COPASA e aposentadoria de militares, o que, definitivamente, é ilegal
e afronta a Emenda n°29 e as leis vigentes da saúde.

Vejo os parlamentares, principalmente os do PSDB, atuando com
muito vigor. Somos solidários nessa luta para que o Governo Federal
aplique todos os recursos previstos na Emenda n° 29 para a saúde.
Gostaria de que os parlamentares do PSDB, do PFL, dos outros
partidos, todos os que apóiam o Governo Aécio Neves, participassem,
com o mesmo vigor e determinação, da nossa luta na Frente
Parlamentar da Saúde, para que os recursos sejam destinados a
cumprir os objetivos determinados na emenda.
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Quero lembrar algumas questões já apresentadas no passado

distante e no passado recente, para que possamos, da mesma forma,
com a mesma determinação, empenho e compromisso, fazer a defesa
da aplicação dos recursos do Governo de Minas para a saúde.

Em primeiro lugar, lembro o Ministro José Serra. Quando se tratava
da aprovação da Emenda n° 29, ele defendia o mínimo constitucional
para a saúde, contrariamente a alguns, que o consideravam
engessamento dos recursos públicos. O argumento era de que a
vinculação passasse a ser uma condição importante para a saúde
deixar de ser uma válvula de escape das crises fiscais, o que implicou,
em certas ocasiões, como em 1991 e 1993, um aumento do número
de mortes de pessoas humildes, devido à desassistência médica
decorrente de colapsos espetaculares dos recursos do SUS. Isso para
não mencionar os efeitos dos súbitos cortes orçamentários na
ampliação da vulnerabilidade da população às doenças infecto-
contagiosas, com péssimas conseqüências a médio e a longo prazos.

Lembro que, logo depois que enviamos - todos os parlamentares do
PT e a Deputada Jô Moraes - documento ao Ministro da Casa Civil,
José Dirceu, apelando para que os recursos fossem garantidos, no
orçamento, para atender definitivamente a Emenda n° 29, o Deputado
José Rafael Guerra, então Presidente da Frente Nacional em Defesa
da Saúde, também fez uma manifestação em Brasília. Quero extrair
algumas considerações e reflexões feitas por esse eminente
parlamentar do PSDB, ex-Secretário da Saúde do Estado, quando, na
sua fala, tratou o nosso Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, como
companheiro, com o objetivo de reivindicar dele, como médico, a
mesma postura que estaria assumindo naquele momento em defesa
da saúde e da Emenda n° 29, lembrando quão árdua fora a luta para
colocar essa emenda na Constituição Nacional. Durante muito tempo,
várias lutas foram necessárias para que a Emenda n° 29 se tornasse
uma conquista do povo brasileiro, no sentido de garantir recursos para
a saúde.

O Presidente. da Frente Nacional da Saúde, em um determinado
trecho, diz o seguinte. (- Lê:) 'Será que nosso Ministro, que é médico,
acha que a saúde vai bem e que uma mortalidade infantil de quase 30
por 1.000 crianças nascidas vivas no primeiro ano, que deveria ser de
10 por 1.000, é natural? Será que temos de continuar convivendo com
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a tuberculose, com a hanseníase, com a malária, com a dengue e
com as mortes dos pacientes que não conseguem leitos nos CTIs?
Outro dia, pela imprensa, soubemos das declarações de que era
preciso tirar dinheiro do combate à AIDS para atender ao Fome Zero.
Pelo amor de Deus! Não podemos criar essa falsa competição entre
pobreza e doença. O recurso para a pobreza é um, e é necessário, e
o recurso para a saúde é outro." Mais grave do que tirar recursos para
combater a fome, a miséria e a pobreza, e mais perigoso do que
desviar o dinheiro do pagamento das aposentadorias é tirar o dinheiro
da saúde dos homens e das mulheres deste Estado para atender à
saúde dos animais. Isso está acontecendo no Estado. O dinheiro da
saúde está sendo destinado aos animais. Logicamente, é importante
cuidar dos animais deste Estado, como é importante também que o
IMA receba mais recursos, mas esse instituto não pode receber mais
de R$20.000.000,00 da saúde, enquanto grassam a mortalidade
infantil, a tuberculose, a doença de Chagas e tantas outras doenças
evitáveis. Essa questão não é aceitável, e essa condição não pode
valer para um discurso lá, sendo que aqui temos de ficar calados. Se
tivermos um verdadeiro compromisso com a saúde, precisamos
defendê-la em todos os níveis, durante todo o tempo e em todos os
lugares. Se for verdadeiro também o compromisso da Frente
Parlamentar da Saúde em Minas Gerais, constituída até este
momento por 44 parlamentares, temos de avisar, desde já, ao
Secretário da Saúde e ao Governador que as suas contas não
poderão ser aprovadas no futuro, porque afrontam a Constituição do
Estado, e que os seus nomes serão levados aos Tribunais, para que
sejam julgados por crime de responsabilidade, porque conhecem
muito bem a Constituição sob a qual se comprometeram a governar o
Estado. Não podemos admitir que uma parcela tão significativa e tão
importante de recursos seja destinada a fins tão divergentes da saúde.

Proponho à Frente Parlamentar da Saúde que, desde já,
devolvamos ao Governo do Estado a proposta orçamentária que
recebemos recentemente, a fim de que procedam à retificação
necessária, pois está previsto na Lei n° 8.080, que não cumpre o
mínimo constitucional, para a saúde, destinar recursos à Polícia
Militar, ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, à
Previdência dos Servidores do Estado, ao Instituto Mineiro de
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Agropecuária, à implantação dos sistemas de tratamento do
esgoto sanitário com concessão da COPASA, da ordem de mais de
R$300.000.000,00. Esses recursos que deveriam ser destinados à
saúde, não o estão sendo, descumprindo as disposições da Emenda à
Constituição n° 29. Se não houver verdadeira solidariedade e
compromisso, não há sentido em participarmos dessa frente. Sairei
dela quando perceber que não serve à defesa dos interesses da
saúde. Espero que, agora, com 44 parlamentares representando os
diferentes partidos desta Casa, todos nós, compromissados com a
saúde, possamos ir ao Governo do Estado para dizer-lhe, com a
mesma veemência e determinação com que está sendo feita a defesa
no Congresso Nacional do mínimo constitucional para a saúde, que
queremos que os recursos sejam garantidos a este Estado, ao povo
mineiro, para que as crianças não morram, para que o povo e aqueles
que estão esperando por tratamento na fila, em condições precárias,
não sofram tanto.

Além disso, entendemos ser válido reivindicar recursos desses
setores, mas como uma condição para melhorar a qualidade de vida
em Minas, e nunca surrupiar, seqüestrar, tirar, desviar o dinheiro da
saúde para servir a quaisquer outros fins. A Constituição brasileira diz
que esse é um fim fundamental e compete ao Estado atender, da
melhor maneira possível, ao bem-estar e à saúde da população. Com
determinação e total dedicação, trabalharemos para que a Frente
Parlamentar em Defesa da Saúde seja também uma realidade no
Estado. Agradeço a todos pela atenção.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes* - Caro Deputado Rêmolo Aloise, Presidente

desta reunião, caros Deputados e Deputadas, telespectadores e, em
especial, trabalhadores do setor metalúrgico do Estado, antes de
entrar no assunto que me trouxe a esta tribuna, quero me irmanar com
as considerações aqui apresentadas pelos Deputados Ricardo Duarte
e Adelmo Carneiro Leão. Nesta tarde, fazemos um protesto portando
um jaleco usado na sala de cirurgia, objetivando demonstrar que o
Estado tem de responder, com urgência, aos graves problemas que a
saúde pública enfrenta neste momento.

Sem dúvida, temos uma visão mais abrangente. Somos todos -
como disseram os Deputados Ricardo Duarte e Adelmo Carneiro Leão
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- parceiros na luta travada no plano nacional, para que, no
orçamento apresentado pelo Governo Federal, não se interprete de
forma equivocada os recursos aportados ao Ministério da Saúde,
enfraquecendo, sobremaneira, a interpretação da Emenda à
Constituição n° 29. O Governo que surgiu da luta, da história de
resistência do povo, o Governo Lula, foi sensível aos protestos. Está
em curso um processo de adequação da lei orçamentária para que se
apliquem corretamente os recursos, conforme estabelece a referida
emenda.

Porém, não estamos atentos apenas ao que ocorre no Governo
Federal. Sabemos perfeitamente - e o Deputado Adelmo Carneiro
Leão expressou a exaustão, a debilidade - o quanto é equivocado o
aporte de recursos, nada tendo a ver com o que estabelece a Emenda
à Constituição n° 29. Isso é parte da luta em defesa da saúde pública,
que foi deixada e relegada, durante anos, pelo projeto neoliberal.
Agora, por defesa de seus profissionais, sobretudo dos usuários que
conhecem a importância que tem o SUS, busca-se recuperar e
reafirmar a saúde pública como alternativa para atender às
necessidades do nosso povo.

Vim aqui para registrar algo que tem importância fundamental para o
desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais.

Na semana passada, estive na portaria da FIAT, no lançamento da
campanha salarial dos metalúrgicos do Estado, que integra a
campanha nacional dos metalúrgicos. Trago o registro de algo que me
indignou profundamente. No ato de lançamento de uma campanha
salarial, aqueles trabalhadores que tiveram reduzidos seus salários
pela inflação, em torno de 17,51%, apenas no último ano, foram
recebidos por aquela empresa, que tanto favorecimento teve do povo
de Minas Gerais, por meio de investimentos e subsídios, de forma
absolutamente desrespeitosa.

Fiquei indignada e entrei com requerimento nesta Casa, por ver, na
portaria da FIAT, 15 viaturas de plantão na madrugada de segunda-
feira; por ver, na portaria da FIAT, na tarde desse mesmo dia, 8
viaturas. Para que isso, Deputados e Deputadas? Para que isso,
trabalhadores do setor metalúrgico? Para intimidar uma campanha
salarial absolutamente necessária. Mais indignada fiquei quando, em
frente à Portaria 5, avistei uma fila de chefes de um lado, outra fila de
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chefes de outro, para verificar qual trabalhador pegava um
simples panfleto para orientar a campanha salarial.

Meu Deus, que atraso dessa empresa mineira, que tanto levou de
investimentos, de subsídios! Quanta intransigência! Não compreende
que a luta por salários é um direito inalienável da vida. Não
compreende que os trabalhadores do setor metalúrgico do Estado de
Minas Gerais ganham menos da metade que o setor metalúrgico do
ABC.

Houve recentemente crescimento da venda de automóveis,
particularmente da FIAT, em 22%, e vimos cair o piso salarial da
categoria metalúrgica em 17%. Vimos que, nesse fluxo de exportação,
a indústria automobilística teve um crescimento, nos últimos 10
meses, de mais de 60%. Como não repor aos trabalhadores pelo
menos a defasagem inflacionária?

Em recente levantamento feito pela Consultoria Aliança, vimos que,
enquanto nos últimos anos, no mundo, o desemprego crescia em
média 11%, no Brasil, de 1995 a 2000, cresceu 20%. Foi o país em
que mais cresceu o desemprego, segundo a Consultoria Aliança.
Cresceu o desemprego no setor automobilístico 11%, mas a
produtividade cresceu 30%. Por que não atender a uma demanda tão
elementar como repor as perdas inflacionárias que cresceram nessa
década dominada por um modelo econômico que tinha como
preocupação única e exclusiva os mercados?

Sabemos da crise econômica e somos parceiros da luta pela
retomada do crescimento econômico. Não somos pela política do
ajuste, como está sendo feito ainda pelo Governo Federal. Na Lei
Orçamentária do Governo Federal, nas negociações do acordo com o
FMI, é preciso que se rompam essas condicionantes, que impõem
corno única alternativa a política do ajuste ao nosso povo.

E o caminho do crescimento econômico, de expansão das vendas,
de recuperação do mercado interno, de valorização do salário mínimo
que faz com que o País viva um tempo novo. Discutimos, há pouco, a
questão do aumento do salário mínimo e do impacto nas Prefeituras.
Porém, aumentando o salário, aumenta a compra; e aumentando a
compra, aumenta a produção, que por sua vez aumenta o número de
empregos. E esse o caminho que temos de trilhar. Esse caminho, em
âmbito federal, inclui a alteração na lei orçamentária para ampliar os
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investimentos públicos, a reformulação da negociação com o FMI,
que o Brasil não aceite seus condicionantes, e inclui também a
recuperação do poder de compra dos salários dos trabalhadores.

Estive na portaria da TECSID e - pasmem os senhores - era um ato
de solidariedade, pois aquela empresa suspendeu contrato coletivo de
cinco Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e Igarapé. Por
quê? Porque estava na campanha salarial e, quando protestamos, a
segurança da TECSID avançou contra os trabalhadores. A policia foi
chamada e, de repente, ocorreu um incidente, um caos. O mesmo
ocorreu na portaria da Thompson.

Recebi um telefonema dizendo que a polícia estava fazendo um
corredor polonês. Sei que os policiais estão cumprindo ordens e, por
isso, não cobro deles, mas daqueles que mandam policiais para a
portaria da FIAT, da TECSID. A população está insegura. Cobro do
Governador, das elites mineiras, que têm uma conduta absolutamente
desrespeitosa e inaceitável para a modernidade das relações do
trabalho. Sou do PCdoB. Sei que vivemos numa sociedade capitalista,
mas quero uma sociedade socialista, sem exploração.

Os trabalhadores que estavam na portaria da FIAT são os primeiros
a preservarem a propriedade, pois seus salários dependem daquelas
máquinas. Por que polícia, para prender propriedade? Em vez de
gastar recursos mandando os usuários reverem seus conceitos, a
FIAT é que deveria rever os seus. Tenho um carro da FIAT e proporei
aos usuários que carreguem uma tarja com os seguintes dizeres:
Liberdade sindical para os trabalhadores da FIAT.

Por que as elites de São Paulo não chamam a polícia para resolver
seus problemas? As elites mineiras precisam compreender que as
relações de trabalho devem ser modernizadas, que os trabalhadores
devem ser valorizados e que a FIAT não pode terceirizar dessa forma.

Contava com 20 mil trabalhadores na sua planta, mas, ao terceirizar,
conta, hoje, com 8 mil trabalhadores. As empresas que terceirizam
trabalhadores, em vez de pagarem o piso de R$700,00, pagam o de
R$450,00, R$500,00.

Encerrou-se a negociação por iniciativa patronal. Para uma
defasagem de 17,51%, ofereceram reposição de apenas 8% e 12%,
mas quem ganhou 12% foi quem recebia os maiores salários.
Estamos convocando e propondo um dissídio coletivo, que se
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realizará na Delegacia Regional do Trabalho. O sindicato de Betim
tirou, na última assembléia, o estado de greve. E a isso que devem
ficar atentos não só os trabalhadores do setor metalúrgico, que
definirão sua adesão ou não.

Não existe história de greve forçada. Os trabalhadores aderem por
necessidade, e não porque existe orientação que é impedida de ser
levada às portarias das fábricas pela polícia ou pela segurança. Mas
eles vão aderir. Se não há força e luta, não é possível recuperar o
poder de compra.

Na Delegacia Regional do Trabalho, realiza-se nova negociação a
pedido do sindicato dos trabalhadores, porque os patrões encerraram
as discussões. Solicitamos o apoio de todos os órgãos
governamentais e dos Deputados e Deputadas, que sabem o quanto é
necessária e fundamental a reposição salarial em curso. Passemos a
apoiar a luta dos trabalhadores metalúrgicos. Precisamos
compreender que essa recomposição é apenas para cobrir os mais
elementares gastos que têm com a vida. Somos testemunhas de que
essa é uma luta dura; somos testemunhas das enormes dificuldades e
seqüelas no plano da saúde funcional do setor metalúrgico do Estado
de Minas Gerais, mas somos testemunhas também da disposição de
luta de um sindicato que, apesar da polícia, das pancadarias, das
coronhadas na cabeça e da perseguição dos seguranças da FIAT,
continua disposto a mobilizar os trabalhadores e a levar até o fim essa
batalha que é de todos. Essa é a luta pela vida, por melhores salários
e por um Brasil mais justo e soberano. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV
Assembléia, povo das galerias, primeiramente gostaríamos de dizer
da nossa satisfação em fazer parte, e ver hoje instalada, a tão
sonhada Frente Parlamentar da Saúde. Temos a certeza de que, com
consciência e trabalho, conseguiremos minorar o sofrimento da
população de Minas Gerais.

Fizemos as contas e percebemos as dificuldades que o Governo
Estadual enfrenta para cumprir suas metas. E obrigado a aplicar 25%
dos recursos na educação, 13% no pagamento da dívida com a
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União, 60% com o pagamento do funcionalismo e 12% na saúde,
o que extrapola o valor da sua arrecadação. Esse é um dos motivos
por que o Governo vem buscando a repactuação da sua dívida com a
União, de forma a obter recursos para investir mais na saúde e
cumprir a Emenda Constitucional n° 29, o que é de interesse de todos
nós, do Secretário Pestana e do próprio Governo.

Solicitamos ao Presidente que faça constar em ata o artigo
publicado no jornal "O Tempo", de hoje, da Associação Médica de
Minas Gerais, do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, do
Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais e da Associação de
Hospitais de Minas Gerais, que diz: (- Lê:) "Saúde Pública Pede
Socorro! Entidades médicas de Minas Gerais e representantes de
hospitais vêm a público denunciar a grave crise que assola os
hospitais do Estado que atendem pelo Sistema único de Saúde e
cobrar providências imediatas das autoridades de Governo. Cinco
importantes hospitais já restringiram o atendimento, por absoluta falta
de recursos financeiros, prejudicando milhares de cidadãos.

São eles: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizônte, Hospital da
Baleia, Hospital Universitário São José, Hospital São Francisco e
Hospital Evangélico. A escassez de recursos no setor de saúde
pública é fruto da defasagem da tabela do SUS, que paga, por
exemplo, R$2,04 por consulta médica com clínico geral, pediatra ou
ginecologista, e R$7,55 por consulta com médico de outras
especialidades. E conseqüência, também, do desvio de recursos da
CPMF, que deveriam ser destinados ao setor de saúde pública, e,
especialmente, do não-cumprimento da Constituição Federal. A
Emenda à Constituição n° 29 assegura um percentual mínimo de
vinculação da arrecadação de impostos dos Governos Municipal,
Estadual e Federal para o setor da saúde. Nos últimos anos, essa lei
vem sendo vergonhosamente descumprida. Somente para se ter uma
idéia, o Governo do Estado deveria ter investido em saúde, no ano
passado, pelo menos 9% da arrecadação. Segundo a assessoria de
imprensa da própria Secretaria, investiu apenas 5,5%. Para tentar
reverter esse triste quadro de falência iminente da saúde pública em
Minas, as entidades conclamam todos os cidadãos do Estado, bem
como o Ministério Público, a apoiar o movimento Minas Mais Saúde,
lançado na última sexta-feira em Belo Horizonte. Vamos, juntos, exigir
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que todo cidadão tenha pleno direito a um atendimento digno na
área da saúde."

Que conste nos anais da Casa essa publicação, na íntegra.
Em segundo lugar, gostaria de dizer que estive com o Ministro

Anderson Adauto percorrendo a BR-040, do trevão de Curvelo até a
cidade de Felixlândia, e depois até a cidade de Três Marias. Nos 60
Km de estrada que ligam o trevão até Felixlândia, fez-se a restauração
da BR-040, que está ficando ótima. O Ministério dos Transportes, por
meio do DNIT, já abriu licitação para restaurar a BR-135. Dentro de 45
dias, haverá possibilidade de, após as chuvas, fazer uma total
recuperação daquela rodovia, não apenas operação tapa-buracos
desse período pré-chuvas. Já estamos lutando por isso há muitos
anos, e não conseguimos mais do que tapa-buracos. Agora, o
Ministério e o Governo Federal resolverão esse problema.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o por seu
pronunciamento, mais um entre os tantos que já fizemos aqui.
Gostaria de chamar atenção para uma reportagem publicada alguns
dias atrás, falando sobre o estado ruim das nossas estradas.

Parece-me que um Bispo da Igreja Católica, D. Mauro Moreli,
acidentou-se na BR-381, na Fernão Dias, no Sul de Minas. Ele esteve
em estado de coma num hospital em São Paulo. Graças a Deus,
recuperou-se do coma. Na reportagem, o Bispo levantou a hipótese
de entrar na justiça contra o Governo Federal por causa da má
conservação das estradas.

Ora, denunciamos a situação da BR-135 ao Ministério Público;
fizemos denúncia antecipada de irresponsabilidade do Governo
Federal, do Ministério, deste Governo e do passado com relação à
BR-135; enfim, tentamos de tudo. Infelizmente não obtivemos
resposta do Ministério Público. Entendemos que quando uma pessoa
perde o seu carro ou a sua vida numa estrada, seja federal ou
estadual, tem o direito de reclamar, entrar na justiça, e ser ressarcida
dos prejuízos. Embora os prejuízos físicos não sejam ressarcidos.

D. Mauro entrou na justiça. Quem sabe chame a atenção das
autoridades, o que não conseguimos desta tribuna? Falamos de
tantas famílias que perderam seus filhos na BR-135, dos milhões e
milhões de reais desperdiçados com acidentes e conserto de veículos.
Mas, infelizmente, o Ministério Público não se dirigiu a nossa
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interpelação. Talvez, com a atitude do Bispo, possam parar e
pensar. Caso indenizem O. Mauro, abrirão precedente, e poderemos ir
no vácuo e pedir indenização para as tantas famílias que perderam
seus veículos e filhos. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço-a pelo aparte.
Infelizmente não pude comparecer à reunião da Comissão de

Transporte, dia 23 de outubro, em que se debateu a situação do
Aeroporto da Pampulha, pois me encontrava envolvido com assuntos
da Comissão de Fiscalização Financeira. Porém manifesto minha
solidariedade com os moradores da região, com os passageiros e
também com os meus colegas parlamentares que estão contra as
obras de ampliação do aeroporto.

E urgente a necessidade da nossa mediação para não deixar que se
gaste cerca de R$140.000.000,00 na expansão do Aeroporto da
Pampulha. Tal fato é inadmissível pelo simples motivo de que já existe
outro aeroporto pronto, equipada e com toda a infra-estrutura: o
Aeroporto de Confins, que poderia receber a demanda de
passageiros.

O progresso é necessário, mas é nossa dever pesar os prós e os
contras e escutar a população ao redor do Aeroporto da Pampulha, e
ainda os passageiros, pois é preferível andar um pouco mais para
embarcar em um vôo tranqüilo que esperar em um aeroporto
tumultuado, sem mencionar que, muitas vezes, os aviões sobrevoam
o aeroporto por mais de 30 minutos à espera de autorização para o
pouso. Executivo e Legislativa deverão trabalhar em parceria,
buscando alternativas para a questão do Aeroporto da Pampulha.
Talvez aproveitar o Aeroporto de Confins seja a melhor solução, afinal
de contas, Confins foi construído há quase 20 anos, para receber a
demanda do Aeroporto da Pampulha, que naquela época já estava
saturado.

Há mais um assunto importante referente às obras de recuperação
da lagoa da Pampulha. No meu último pronunciamento sobre o tema,
apresentei, desta tribuna, cópia de oficio recebido do Instituto
Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA -, em que é
relatada a falta de observância da apresentação dos projetos básicos
das obras a serem executadas pela PMBH. Hoje trago outro
documento, mas do Ministério Público Estadual. Tomando por base as

rÀ



1633
informações que solicitei do IEPHA e do próprio órgão, o
Ministério julgou necessário oferecer denúncia ao Secretário Municipal
de Estrutura Urbana e Superintendente de Desenvolvimento da
Capital pelo cometimento do seguinte delito: "Quatro obras do
Conjunto da Pampulha, local especialmente protegido por
tombamento estadual, instituído pelo Decreto n° 23.646/1984,
alteraram significativamente o seu aspecto, sem autorização do
IEPHA para qualquer delas". "...agindo assim o denunciado livre,
voluntária e conscientemente no exercício de suas funções".

Dessa forma, não podemos nos calar diante do modo intempestivo
pelo qual a PMBH trata as obras da nossa Capital, especialmente na
região da Pampulha, considerada patrimônio de nosso querido Estado
e do Brasil.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, para encerrar, falo da minha
preocupação e indignação em ver coisas como essas acontecerem
em Belo Horizonte, na Prefeitura. Cobro do IEPHA o
acompanhamento e, se precisar, o embargo dessas obras,
executadas ilícita e irregularmente. Aliás, se estão irregulares, não
podem continuar. Cabe a nós, Deputados, no nosso mandato de
fiscalização, tomar uma atitude. Os quase 4 mil eleitores que votaram
em mim cobram-me atitude correta referente à administração
municipal de Belo Horizonte.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Depuada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, cumprimento-os na
certeza de que, nesta Casa, trabalhamos para o desenvolvimento de
Minas Gerais. Nós, Deputadas, representando o nosso povo, somos
mulheres que sabemos imprimir determinação e carinho às causas
sociais.

Hoje, inicio o meu pronunciamento lembrando de domingo, dia em
que se realizou a nossa convenção do PSDB mineiro. Agradeço o Sr.
Danilo de Castro, Secretário de Governo, pelo trabalho hercúleo que
realizou durante todo esse tempo à frente da Secretaria,
representando o PSDB mineiro. Dou também as boas-vindas ao Sr.
Nárcio Rodrigues, atual Presidente do PSDB, dizendo-lhe que
acreditamos no seu trabalho e caminharemos firme e forte para as
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eleições do ano que vem. Certamente, com ele teremos, no
Estado, um PSDB fortalecido, com o maior número de Prefeitos e de
Vereadores. Assim sendo, daremos apoio e sustentação maior ao
Governador.

Gostaria de tratar de um assunto da maior importância para o Norte
de Minas. Desta tribuna, falo em nome do Norte de Minas, dos
usuários da BR-135 e da BR-251 e dos moradores de Montes Claros,
que têm de conviver com um tráfego diário de centenas de carretas
dentro do seu centro urbano.

No dia 21 de março foi realizada uma audiência pública em Montes
Claros. Na oportunidade, com a presença de Prefeitos, Vereadores,
lideranças comunitárias e todos os Deputados da região, foram
anunciadas pelo Ministro dos Transportes, para alegria de todos nós,
obras nas Rodovias BR-135 e BR-251.

Para todos nós, que sabemos da importância econômica e social
dessas duas matérias, foi um dia de comemorações. Comemoramos o
que seria, para nossa região, a página virada em nossa história de
perda de vidas, de dificuldades no escoamento de nossa produção, do
gasto excessivo de combustível, do desgaste de nossos veículos, que
retardam a inclusão de nosso território e de nosso povo no mundo que
tem pressa.

Tenho a certeza de que nosso Ministro, ao fazer seu
pronunciamento nas dependências da UNIMONTES, o fez estribado
em decisões tomadas previamente com a equipe econômica do
Governo Federal, após decidir o orçamento para seu Ministério, após
definir prioridades com a equipe econômica e política.

Passarei a relatar textualmente partes de seu pronunciamento:
"Pagaremos em dia. Uma estrada é como a casa da gente. Se não
resolvemos os pequenos problemas que vão surgindo, um dia
perdemos a casa. O Governo Lula é por demais conhecido por sua
sensibilidade e consciência com o social. Afirmo que essa mesma
consciência existe em relação à necessidade de o Pais investir em
infra-estrutura. Temos que dar as condições mínimas de
trafegabilidade.

Em nome do Presidente Lula e do Vice-Presidente José Alencar,
quero comunicar aos senhores o início imediato das obras na BR-365.
Na BR-251, autorizei o processo licitatório para fazer a fresagem. Isso
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será feito imediatamente, pois se trata de carta-convite.
Concluindo, abriremos processo licitatório para as obras da BR-1 35".

No dia 3 de julho, comemorando o aniversário de Montes Claros,
presente novamente em nossa cidade, o Ministro Anderson Adauto
assinou, em público, a autorização para complementação do anel
rodoviário.

Mas temos a certeza de que, se nada aconteceu, isso se deve ao
desejo incontido da equipe econômica de ver o aumento do superávit
primário.

E o valor da vida humana? E a economia de nosso Estado? E a
redução das desigualdades regionais? E a propalada redução das
injustiças sociais? No jornal "Hoje em Dia" do dia 24 de outubro
encontramos matéria com o seguinte teor: "Chuva deixará a BR-135
intransitável. Não há nada que está ruim que não possa piorar".

No texto, o Presidente do Sindicato dos Transportes ressalta que os
motoristas, assim que chegarem as chuvas, mais uma vez serão
obrigados a desviar pela BR-365, aumentando a viagem em 100km, o
valor da carga transportada, o consumo do combustível, a
depreciação do veículo, penalizando a empresa e o usuário do
transporte de pessoas e de carga.

A BR-135 apresenta um fluxo de 10 mil carros por dia entre Joaquim
Felício e a BR-040. Outra rodovia por ele classificada como crítica é a
BR-251, que absorve grande parte do fluxo de caminhões que
trafegam entre o Nordeste e o Sudeste brasileiros.

Precisamos levar até Brasília a voz dos mineiros, que clamam pelo
respeito aos impostos e às contribuições aqui amealhados, que
clamam pela sensibilidade social do Governo Federal.

Precisamos contar com todos os Deputados desta Casa que do
Norte de Minas receberam o voto, sinal da confiança e da certeza de
que neles poderiam depositar o sonho da justiça social. E esta,
senhores e senhoras, só haverá com ações concretas, com
realizações visíveis e palpáveis que nos possibilitem seguir em
direção ao progresso, à geração de emprego e renda, à melhoria da
qualidade de vida.

Deixo nosso apelo a todos aqueles que pertencem a partidos
políticos que compõem a base de sustentação do Governo Federal.
Precisamos de políticas públicas que façam reverter essa situação.
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Com certeza, a concentração de renda pela União não representa
uma visão social. Nosso Ministro foi escolhido dentre muitos homens
capazes - político competente, determinado e comprometido com a
construção de Minas diferente. E preciso apenas deixá-lo trabalhar.
Contamos com todos vocês que, mesmo não sendo norte-mineiros,
receberam nosso carinho em forma de voto.

Dos 77 Deputados da Casa, 64 foram votados no Norte de Minas.
Deixo aqui meu pedido para que os 64 Deputados votados no Norte
de Minas intercedam por nós, a fim de que o dinhêiro da União
chegue ao Norte de Minas, reduzindo as desigualdades regionais e a
injustiça social que vem sendo imposta a nós há séculos. Muito
obrigada.

28 Parte (Ordem do Dia)
1 8 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dílzon Meio) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente'
A Presidência informa ao Plenário que os Projetos de Lei n

o
s 337 e

785/2003 receberam, quanto ao mérito, parecer contrário das
Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira, às
quais foram distribuídos, sendo considerados rejeitados, nos termos
do art. 191 do Regimento Interno, e que o prazo para a apresentação
do recurso previsto no art. 104 do Regimento Interno se inicia com a
publicação deste despacho.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.153/2003, do Deputado
Chico Simões, ao Projeto de Lei n° 99812003, do Deputado Mauro
Lobo, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 22 de outubro de 2003.
Dilzon Meio, 3°-Vice- Presidente, no exercício da Presidência.

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

aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 1.677/2003, da Comissão de Administração
Pública, 1.678 e 1.679/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor,
e 1.68012003, 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
Administração Pública - aprovação, na 21 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°5 1.600/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr,
1.601/2003, do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros, 1.605/2003,
do Deputado Domingos Sávio, e 1.615/2003, do Deputado Leonardo
Moreira; de Assuntos Municipais - aprovação, na 20 Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 86612003, do Deputado Gil Pereira, e
dos Requerimentos n os 1.490/2003, da Deputada Ana Maria Resende,
1.499 e 1.513/2003, do Deputado Zé Maia, 1.508, 1.509, 1.519 e
1.520/2003, do Deputado Paulo Cesar, 1.541 a 1.548, 1.550 a 1.561,
1.563, 1.564 e 1.566 a 1.568/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e
1.577/2003, do Deputado Célio Moreira; de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 24U Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.589/2003, do Deputado Biel Rocha; de Direitos Humanos -
aprovação, na 25a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
925/2003, do Deputado Zé Maia, 955/2003, do Deputado Miguel
Martini, e do Requerimento n° 1.588/2003, do Deputado Biel Rocha;
de Educação (2) - aprovação, na 23 Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei n

o
s 451 e 1.058/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 447

e 729/2003, da Deputada Ana Maria Resende, 619/2003, da Deputada
Cecilia Ferramenta, 624/2003, do Deputado Irani Barbosa, 725/2003,
do Deputado Antônio Júlio, 800/2003, do Deputado Rogério Correia,
com a Emenda n° 1, 828/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
83312003, do Deputado Pinduca Ferreira, 844 e 845/2003, do
Governador do Estado, com a Emenda n° 1, 859/2003, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 880/2003, do Deputado Zé Maia, 888/2003,
do Deputado Alberto Pinto Coelho, 893/2003, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, com a Emenda n° 1, 904/2003, do Deputado
Durval Angelo, 98812003, do Deputado Pastor George, 994/2003, do
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Deputado Ivair Nogueira, e 1.027/2003, do Deputado Dinis
Pinheiro, e dos Requerimentos n°5 1.489/2003, da Deputada Ana
Maria Resende, 1.494/2003, do Deputado Gilberto Abramo,
1.518/2003, do Deputado Antônio Andrade, 1.537 e 1.592/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e aprovação, na 24 Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei nos 371/2003, do Deputado Durval
Angelo, 409 e 956/2003, do Deputado Miguel Martini, 747/2003, do
Deputado João Bittar, 776/2003, do Deputado Dilzon Meio, 787/2003,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 899/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 909/2003, do Deputado Pinduca Ferreira, 94612003, do
Deputado Neider Moreira, e 958/2003, do Deputado Ricardo Duarte, e
dos Requerimentos n

o
s 1.610, 1.611 e 1.629/2003, do Deputado

Domingos Sávio, 1.614/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.628/2003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.634/2003, do Deputado Zé
Maia; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 24 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.571/2003, do Deputado Sebastião
Helvécio; de Meio Ambiente - aprovação, na 25 Reunião Ordinária,
dos Requerimentos nos 1.516 e 1.583/2003, da Deputada Ana Maria
Resende, e 1.579/2003, da Comissão de Educação; de Segurança
Pública - aprovação, na 20 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n

o
s 1.604/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.606/2003, da

Deputada Vanessa Lucas, e 1.635/2003, da Comissão de Direitos
Humanos; do Trabalho - aprovação, na 24 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n os 38112003, do Deputado Ermano Batista, 44312003,
da Deputada Cecília Ferramenta, 455 e 917/2003, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, 475/2003, do Deputado Antônio Carlos
Andrada, 488/2003, do Deputado Antônio Júlio, 72612003, do
Deputado Carlos Pimenta, 730/2003, do Deputado Ivair Nogueira,
73112003, da Deputada Maria Olívia, 73312003, do Deputado Rêmolo
Aloise, 753 e 783/2003, do Deputado Djalma Diniz, 760 e 995/2003,
do Deputado Laudelino Augusto, 763 e 967/2003, do Deputado
Ricardo Duarte, 772 e 874/2003, do Deputado Chico Rafael, 775 e
901/2003, do Deputado Dilzon Meio, 797/2003, da Deputada Maria
José Haueisen, 820 e 821/2003, do Deputado Padre João, 822 e
910/2003, do Deputado Rogério Correia, 825 e 914/2003, do
Deputado Domingos Sávio, 834/2003, do Deputado Pinduca Ferreira,
85112003, do Deputado José Henrique, 856/2003, da Deputada

rÀ



1639
Vanessa Lucas, 857 e 869/2003, do Deputado Neider Moreira,
858/2003, do Deputado Paulo Cesar, 86012003, do Deputado Sidinho
do Ferrotaco, 87212003, do Deputado Márcio Passos, 879 e 88112003,
do Deputado Zé Maia, 891/2003, do Deputado Doutor Viana,
897/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 905/2003, do Deputado
Durval Angelo, 908/2003, do Deputado Leonídio Bouças, 911 e
912/2003, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, 923/2003, do
Deputado Sargento Rodrigues, 936/2003, do Deputado Alberto Bejani,
e dos Requerimentos nos 1.535 e 1.536/2003, do Deputado Domingos
Sávio, 1.59012003, do Deputado Biel Rocha, 1.594 e 1.595/2003, do
Deputado Miguel Martini; de Transporte - aprovação, na 25a Reunião
Ordinária, dos Projetos de Lei n os 806/2003, do Deputado Domingos
Sávio, 876/2003, do Deputado Laudelino Augusto, 964/2003, do
Deputado André Quintão, e dos Requerimentos n os 1.620/2003, da
Comissão Especial da Expansão do Metrô, e 1.631/2003, do
Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na 26 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.538 e 1.53912003, do Deputado

Doutor Viana (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Alberto Pinto
Coelho - indicando o Deputado Leonardo Moreira para atuar como
Vice-Líder do Governo em substituição ao Deputado José Milton
(Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças); e Cecilia
Ferramenta - informando sua ausência do País, no período de 28/10 a
8/11/2003, para participar do "workshop" "lnnovations in Tecnology
and Governance", a ser realizado nos Estados Unidos, e do ,5thi Global
Forum on Reinventing Government', na Cidade do México. (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões.)

Questão de Ordem
A Deputada Maria Tereza Lara - Não poderia deixar de agradecer o

Bloco PT-PCdoB e o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres,
pela nossa participação na Conferência Nacional das Cidades, em
Brasília, de 23 a 26 outubro, quando pudemos assistir ao
fortalecimento da democracia representativa e ao avanço da
democracia direta. Estiverem presentes 2.500 delegados do Pais
inteiro, representantes do Executivo, dos movimentos organizados,
sindicatos e 300 observadores. Na abertura, contamos com a
presença do Presidente Lula, O movimento foi coordenado pelo
Ministro Olivio Dutra, do Ministério das Cidades.
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Vimos a importância da discussão e da participação popular,

que registra avanço neste Governo democrático-popular. Os principais
temas debatidos foram: transporte, saneamento, questões urbanas,
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. O objetivo é fazer com
que as cidades ofereçam qualidade de vida e se tornem espaço
democrático, de participação de toda a sociedade brasileira.
Juntamente com os companheiros Biel Rocha, Chico Simões e Doutor
Ronaldo, estivemos presentes, representando a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Fomos os quatro delegados indicados
pela Presidência. Deixo registrada a importância do evento. Foi eleito
o Conselho Nacional das Cidades. Certamente Minas estará
representada. Obrigada.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso VIII do art. 232

do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Domingos Sávio
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 913/2003, Gil
Pereira solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
992/2003, José Milton solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Resolução n° 1.11512003, Leonardo Moreira (2) solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei n

o
s 573 e 638/2003, e Maria

Olívia solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
531/2003 (Arquivem-se os projetos); nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval Angelo e
outros solicitando a realização de reunião especial para homenagear o
Bispo Dom Pedro Casaldáliga da Prelazia de São Félix do Araguaia
(MT); nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3) solicitando a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n os 115, 665 e
773/2003, Doutor Viana (4) solicitando a inclusão em ordem do dia
das Propostas de Emenda à Constituição n os 4, 6 e 1512003 e do
Projeto de Lei n° 234/2003, e Leonardo Moreira solicitando a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 712/2003; e, nos termos do
inciso VII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Doutor Ronaldo solicitando que o Projeto de Lei n°
1.04212003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer, e Dinis Pinheiro (3) solicitando que os Projetos de

Wk



1641
Lei n°5 288, 295 e 1.021/2003 sejam encaminhados às comissões
seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Administração

Pública solicitando seja encaminhado ofício ao Sr. Emanoel Martins
Simão Coelho, Diretor do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM-MG. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
encaminhado ofício ao Ministro da Saúde solicitando informações
sobre os recursos destinados à realização de gastroplastia em Minas
Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial do Anel Rodoviário solicitando
seja encaminhado ofício ao Diretor do DNIT, sr. José Antônio da Silva
Coutinho, solicitando-lhe informações sobre o projeto de engenharia
do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, especificamente no trecho
compreendido entre a Avenida Amazonas e o Bairro Gorduras. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Biel Rocha solicitando seja dirigido ao
Conselho Municipal de Educação do Município de Lima Duarte ofício
solicitando remessa à Comissão de Educação de documentos que
relaciona, os quais se referem especificamente à educação. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.Oficie-se.

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, requerimentos do
Deputado Paulo Piau (2) solicitando que os Projetos de Lei n

o
s 578 e

1.071/2003 sejam distribuídos à Comissão de Administração Pública,
das Comissões Especiais da Cafeicultura Mineira e da Santa Casa de
Belo Horizonte, ambas solicitando a prorrogação do prazo de seu
funcionamento por mais 30 dias, e da Comissão Especial da UEMG,
apoiado pela totalidade dos Líderes com assento nesta Casa,
solicitando prorrogação do prazo de seu funcionamento por mais 30
dias (Cumpra-se.).
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Antônio Carlos Andrada solicitando a palavra pelo ar[. 70 do
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - E com muito prazer que faremos
considerações quanto ao andamento da Comissão Especial da
Cafeicultura, sob a Presidência honrosa e dinâmica do Deputado
Paulo Piau. A Comissão, sistematicamente, se reúne às quintas-
feiras, para discutir com convidados assuntos pertinentes à
cafeicultura.

Ontem, estivemos no Município de Monte Carmelo e contamos com
a presença maciça dos cafeicultores não somente de Monte Carmelo,
mas também de toda a região. Discutimos a crise da cafeicultura, o
"marketing" e a difícil situação dos financiamentos que os cafeicultores
estão enfrentando.

Apresentamos requerimento para que a Comissão; hoje, por volta
das 17 horas, tivesse audiência com o Superintendente Regional do
Banco do Brasil. Fizemos o convite, e ele veio. Ficamos preocupados
quando perguntamos sobre à inadimplência dos contratantes.
Informações não convincentes nos foram dadas, e, até agora, não
recebemos do Banco do Brasil o documento legal para essa
discussão na Comissão.

Convido os Deputados que não fazem parte da Comissão para
discutirmos os contratos que vencem em 31/10/2003. Queremos uma
posição do Banco do Brasil. Temos o FUNCAFE, esse alongamento
das dívidas, cujo prazo do contrato está estabelecido previamente,
com vencimento em 31/10/2003. Nenhum cafeicultor de Minas tem
como fazer o pagamento junto às instituições e ao Banco do Brasil.
Buscaremos orientação do Superintendente do Banco do Brasil nesse
sentido, pois, vencido o prazo, e não pago, será uma cláusula em
desfavor do próprio contratante devedor. Será aplicada multa de 10%
do valor do contrato, por falta do pagamento na data prevista.

Queremos um posicionamento do Gerente Regional do Banco do
Brasil. Se for necessário, continuaremos a reivindicar em Brasília,
para que a situação seja transmitida a todos os cafeicultores de Minas
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Gerais. Não podemos conviver com esse clima de expectativa.

Não há meio legal plausível para pagar parte do financiamento.
Aliás, o Governo Federal promoveu a distribuição de R$50.000.000,00
ao PF1ONAF, mas o dinheiro ainda não chegou ao Banco do Brasil
para que os pequenos produtores utilizem os recursos e as inovações
de contratos que estão vencendo. Queremos que o Banco do Brasil
seja solidário ao momento difícil por que passam a cafeicultura e o
cafeicultor que não tem dinheiro para sua apanha nem para
absolutamente nada.

Estamos nos dirigindo à superintendência do Banco para reivindicar
e, se necessário for, formaremos uma comissão, até sexta-feira, e
iremos a Brasília.

O outro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito aos
Defensores Públicos de Minas Gerais. Não faz muito tempo,
recepcionamos esses servidores nesta Casa, e aprovamos a lei
orgânica da Defensoria Pública. Foi um dos nossos momentos felizes,
porque resgatamos a nossa gratidão e admiração por esses
profissionais. Temos dificuldades para regulamentar essa lei, e o
Estado vem sofrendo inúmeros prejuízos, porque, até a presente data,
corre o risco de perder mais uma leva de Defensores. Faremos
algumas considerações sobre essa questão, embora já tenhamos
apresentado requerimento dirigido ao Secretário Anastasia e ao
Governador, na Comissão de Administração Pública, interpretando o
sentimento dos servidores da classe. (- Lê:)

"De saída, é preciso registrar o esforço e a determinação desta Casa
em aprovar proposição oriunda do Poder Executivo, que estabeleceu
a Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual". Isso é inegável. A
participação efetiva de todos os Deputados foi unânime. O sentimento
de todos foi, sem dúvida alguma, motivado pela aprovação dessa
proposição.

Está viva em nossa lembrança as reiteradas discussões, os
entendimentos realizados e os questionamentos prontamente
respondidos acerca do Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, cuja
tramitação foi acompanhada de perto pela Associação dos Defensores
Públicos do Estado de Minas Gerais - ADEP -, então presidida pelo
Dr. Leopoldo Portela.

Foi, sem dúvida, um trabalho incansável, precedido de inúmeras
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audiências públicas nesta Casa, que reuniu o clamor dos
Defensores e de todos nós pela imediata edição da referida lei. A
aprovação daquela matéria fez aflorar em todos o sentimento de
missão cumprida e o reconhecimento de que era uma importante
conquista, numa caminhada que ainda não se encerrou.

Há, porém, Sr. Presidente Dilzon Meio, uma questão que está
causando verdadeira angústia e justificada apreensão a um grupo
específico de 125 combativos Defensores, que estão na iminência de
terem sua situação funcional declarada irregular em razão de duas
ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Tribunal de
Justiça de nosso Estado e no Supremo Tribunal Federal.

A primeira ADIN, n° 314.413-6, cujo julgamento já está em curso na
Corte Superior do Tribunal de Justiça, questiona a constitucionalidade
da Lei n° 12.765, de 21/1/98, que cria, em seu art. 2 0, o quadro
suplementar da Defensoria Pública, reconhecendo ao servidor
estadual investido na função de Defensor Público o direito de
permanecer nessa função. A outra ADIN, n° 2.992, tramita no STF e
alcança também a Lei n° 12.986, de 1998.

Causa-nos maior preocupação, no entanto, a ação apreciada pelo
Tribunal de Justiça, pois o seu julgamento já se encontra em estágio
avançado, e as manifestações até agora conhecidas apontam para o
estabelecimento de um verdadeiro impasse.

Isso porque, entre outros desdobramentos, é de se perguntar como
ficarão os processos patrocinados por esses 125 Defensores
Públicos, ao longo dos anos. Milhares deles já foram concluídos.
Inúmeras sentenças transitaram em julgado. Esses processos tornar-
se-ão simplesmente nulos? E a justa remuneração a que fizeram jus
esses Defensores pelo trabalho que prestaram? Terão os Defensores
que ressarcir o Estado? De que maneira isso ocorreria?

Estamos diante de uma situação que se desenha da maior
gravidade e cujas conseqüências poderão ser imprevisíveis. E de se
frisar que essa lei foi aprovada por esta Casa, sendo que o veto
oposto especificamente ao art. 2 0 foi, à época, rejeitado por este
Plenário.

Portanto, por mais de uma vez, esta Casa chancelou o mencionado
dispositivo. Não poderia ter sido de outra forma, pois esses
abnegados Defensores Públicos, ao longo de vários anos antes da



1645
edição dessa lei, já prestavam relevantes serviços ao Estado de
Minas Gerais, abrindo as portas da justiça àqueles que não tinham
outro meio para a ela recorrer.

De 1998 para cá - já transcorreram, portanto, mais de cinco anos -,
essa situação pacificou-se, com esses 125 Defensores continuando a
desenvolver regularmente suas atividades, possibilitando a prestação
jurisdicional a um número cada vez maior de cidadãos mineiros, que
buscam no Judiciário a solução mais justa para suas demandas.

Após a edição da Lei n° 12.765, esta Casa, uma vez mais, ratificou o
seu posicionamento e aprovou, em junho de 1998, projeto de lei que
foi convertido na Lei 12.986, de 30/7/98. Essa lei é bastante específica
em seu art. 8 0 , que estabelece o seguinte: "Art. 80 - Aos integrantes do
Quadro Suplementar da Defensoria Pública investidos na função de
Defensor Público, conforme o disposto na Lei n° 12.765, de 21 de
janeiro de 1998, será atribuída remuneração correspondente à do
Defensor Público de V Classe".

A existência desse dispositivo é oportuna, pois faz justiça e observa,
inclusive, o princípio constitucional da isonomia. Ocorre, porém, que
também essa norma legal está sendo questionada por meio da
argüição de sua constitucionalidade.

Como se vê, Sr. Presidente, estamos diante de uma situação da
maior gravidade, que exige o nosso posicionamento e a nossa
manifestação de solidariedade a esses Defensores Públicos e,
sobretudo, o nosso apoio ao trabalho de convencimento que está
sendo feito pela ADEP, hoje presidida pelo Dr. Glauco de Oliveira
Sousa.

Temos conhecimento de que a ADIN, apreciada pelo Tribunal de
Justiça, está na pauta da Corte Superior para continuidade de seu
julgamento no próximo dia 29.

O nosso apelo, Sr. Presidente, é para que, com o auxílio da
Procuradoria desta Casa, tão bem conduzida pelo Dr. Luiz Antônio
Prazeres, seja designada uma comissão de parlamentares para
associar-se à ADEP, com o propósito de demonstrar a pertinência dos
dispositivos legais argüidos e os riscos decorrentes de sua declaração
de inconstitucionalidade.

Agradeço a paciência. Não poderíamos silenciar-nos. Tínhamos de
trazer a nossa preocupação para reflexão e, particularmente, a nossa

rÀ



1646
solidariedade aos 125 Defensores Públicos que estão na
iminência de não ter vínculo com o Estado, sem nenhum respeito ao
pacto laboral.

Estaremos sempre à disposição e prestaremos nossa solidariedade,
por meio de uma comissão, em que uniremos esforços e
comprovaremos o que analisamos. Aprovamos o princípio da melhor
justiça e do melhor direito. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § t o , transferi-Ia ao Deputado Roberto Carvalho. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 17
minutos. Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.

O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, demais colegas,
galeria e telespectadores da TV Assembléia, hoje assistimos a uma
reunião inédita, histórica nesta Casa. O Líder da Oposição, Deputado
Rogério Correia, anunciou que, a partir de hoje, obstruiríamos os
trabalhos, na tentativa de sensibilizar o Governador para que retire de
tramitação os projetos que criam as taxas, intituladas pelo Deputado
Rogério Correia de "tarifaço". O anúncio de obstrução pela Oposição
foi o bastante para que a maioria governista decidisse obstruir a nossa
obstrução. Estamos assistindo à obstrução da obstrução. Só o nosso
querido Deputado Doutor Ronaldo se encontra em Plenário
acompanhando a obstrução. Temos de saber qual a obstrução que
impera hoje, pelo visto é a da Maioria, já que os nossos belos e belas
representantes se encontram ausentes do Plenário.

Fui inscrito, junto com toda a bancada, para o processo de
obstrução. Sinto-me envergonhado - não totalmente, porque o
Plenário está vazio -, pois a nossa obstrução não está funcionando;
aliás, está funcionando tanto, que a maioria governista, por não ter
argumentos para defender o "tarifaço", se ausentou do Plenário para
não ter o dissabor de defender o indefensável.

A nossa bancada, juntamente com o PCdoB, soltou um panfleto com
parecer sobre todas as taxas criadas. A Deputada Jô Moraes se
pronunciou com muita propriedade. Estamos diante de uma grande
crise e estamos recuperando condições para sair dela.

O Governo Lula recebeu o País literalmente quebrado, com uma
inflação projetada de 40% ao ano, nos níveis de dezembro. Hoje não
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temos índice que projete inflação a 8% ao ano. O País estava na
maior falta de credibilidade da sua história, com quase 3 mil pontos,
segundo informações. Então, tínhamos todos os indicadores negativos
no campo da economia. No campo social, uma dívida terrível. Hoje,
segundo dados, 10% da população mais pobre do País fica com 0,9%
da renda nacional. Trata-se da pior distribuição de renda do mundo.

Não existe país algum no mundo que ostente níveis de miséria, de
degradação e de concentração de renda como o nosso.

A Deputada Jô Moraes disse que, em época de crise, se alguém tem
de pagar, que seja quem possui mais, devido à concentração de
renda. Há uma camada de privilegiados no Brasil, ou seja, 5% de
brasileiros, que possuem uma renda comparável à dos Estados
Unidos, da Europa e de qualquer país do chamado Primeiro Mundo.

A Deputada também nos disse que há, no Estado, uma sonegação
de 30%. O Governo primeiramente tem de acabar com a sonegação,
antes de criar taxas. Além disso, como disse com muita propriedade,
este não é o momento de criar taxas, nem de deixar que o cidadão
assalariado arque com elas, para se tapar o rombo dos cofres do
Estado. Aliás, não há momento algum para isso, principalmente numa
época de crise. A taxa presumível de incêndio é para residências
acima de 75m 2 . O pagamento dessa taxa é absolutamente
inconstitucional. Antes de entrar no mérito da proposta de cada taxa, a
nossa primeira discussão deve ser sobre a oportunidade do projeto
que cria essas inúmeras taxas.

O Governo Lula propôs a reforma tributária, cujo relator foi o
Deputado Virgílio Guimarães, nosso querido amigo, que percorreu
todo o Brasil. Esta Casa convocou toda a sociedade organizada do
Estado para promover seminário referente à reforma tributária. Os
Deputados Rogério Correia, Chico Simões e Jô Moraes estavam
presentes quando entregamos ao Virgílio Guimarães o relatório,
contendo todas as contribuições dos mineiros. Por determinação do
Governo Lula, Virgílio Guimarães foi a todos os Estados para discutir
com empresários e trabalhadores o projeto, que aponta para a justiça
social, desonera a cesta básica e recupera a arrecadação dos
Estados.

O Rogério esteve com o Virgílio e disse que a estimativa é que, com
a reforma tributária, no mínimo, R$800.000.000,00 a mais virão para o
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Estado. Aliás, o Genaro acompanhou essas discussões.

O pacote do Governo prevê uma arrecadação em torno de
R$187.000.000,00. Com o que fosse destinado aos municípios, em
torno de R$100.000.000,00 ficariam para o Governo do Estado. O
Rogério insiste, com propriedade e corretamente, no tema da reforma
tributária. Aliás, Rogério Correia, temos outros projetos, como o que
estabelece como teto salarial do Estado o salário do Governador. Por
que esse projeto não foi votado? Exatamente porque temos uma
emenda à Constituição, do Governo Federal, que estabelece os tetos
salariais dos diversos Poderes, inclusive os dos Estados. Quando
discutíamos a reforma do Estado, retiramos a reforma da previdência,
até que a reforma da previdência nacional fosse aprovada. Isso é mais
que óbvio e correto.

Faço coro com as palavras do Deputado Rogério Correia. Nos
últimos 30 dias, insistentemente, o Rogério fez vários apelos. Antes
que ele fique mudo de tanto falar, também faço um apelo ao
Governador. A nossa bancada, junto com o PCdoB, fará requerimento
ao Governador Aécio Neves, solicitando-lhe que determine a sustação
do seu projeto até que o Congresso Nacional aprove a reforma
tributária. Se o Governador acatar essa medida, demonstrará bom-
senso.

O simpático Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, não
está presente, porque está fazendo obstrução à obstrução. Desejo
saber por que não se estão considerando todos os meus dados.
Temos um estudo de nossa assessoria sobre cada um dos projetos
em pauta, dissecando-os e mostrando por que alguns são
inconstitucionais e não deveriam ser aprovados.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
Roberto Carvalho. Antes de V. Exa. destrinchar cada um dos
malefícios que essas taxas, o "tarifaço", trarão para o povo mineiro,
pedi um aparte, porque ainda teremos muito tempo para discutir esse
projeto, caso a obstrução do Governo, que impede a nossa obstrução,
vigore. V. Exa. terá um tempo de meia hora para a discussão do
projeto. O Deputado Chico Simões e a Deputada Jô Moraes estão
inscritos para hoje. Creio que vários Deputados do Governo não se
ocuparão desse tempo para obstrução, mas ajudar-nos-ão
ausentando-se do Plenário, como podemos ver.
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Na verdade não há, por parte dos governistas, nenhuma

vontade de votar essa taxa. No fundo compreendem que são taxas
injustas. A taxa do Corpo de Bombeiros, por exemplo, foi inflada de
municípios. Tiveram uma brilhante idéia na Assembléia Legislativa. O
Governo manda a cobrança da taxa para 32 municípios onde há
Copo de Bombeiros. Julgaram a taxa cara e, ao invés de barateá-la,
aumentaram o número dos pessoas que a pagarão; ao invés de 32
cidades, passaram a cobrar de 66; ao invés de 60m 2, fica isento quem
tem 75m2, mas mais pessoas passam a pagar a taxa. Comemoram
dizendo que a diminuíram. Não é verdade porque a taxa não existia. A
taxa continua criada, entrando Ribeirão das Neves, cuja população é
de uma carência enorme; entra Santa Luzia, entre eles Cristina,
Palmital, conjuntos paupérrimos da periferia dessas cidades, que
acabam servindo de cidades dormitórios para a Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Entra também Sabará, enfim, todas as cidades da
região da Grande BH, assim como do Vale do Aço. Além de Ipatinga,
entram Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso e outras.

Existe uma discussão na Casa para criar-se mais regiões
metropolitanas. Os Deputados começaram a colocar um pé atrás,
porque criar regiões metropolitanas significa criar IPTU para tais
regiões, que é o IPTU do Bombeiro.

Tudo isso tem colocado a base do Governo em dificuldades. Penso
que o Governador Aécio Neves poderia fazer um favor tanto à
sociedade mineira, com essa proposta que você novamente traz à
Assembléia Legislativa, quanto à sua base do Governo, para que não
passe pelo vexame de criar esse tipo de taxa. E mais que justo que
ele suspenda o processo de tramitação e espere a reforma tributária.
A única argumentação que ouvi do Governo é: "Não temos certeza se
a reforma tributária será aprovada." A tributária e a previdenciária. E
mais de R$1.000.000.000,00. Segundo o orçamento, há um déficit de
R$1.400.000.000,00. Não é verdade, porque não leva em
consideração aquilo que o Governo vai orçar a mais no ano que vem,
com toda certeza. O déficit este ano, cuja previsão feita seria de
R$2.300.000.000,00, vai ficar na casa dos R$800.000.000,00, no
máximo, R$1.000.000.000,00, um déficit muito menor do que tinham
orçado. Estão orçando para o ano que vem R$1.400.000.000,00,
exatamente para criar taxa, para impedir que o funcionalismo se
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movimente e para impedir que setores da saúde e da educação
se mobilizem. Hoje, a saúde despertou. Fizemos aqui o "jalecaço":
vestimos os jalecos para mostrar que, de tato, o Governo está
retirando da saúde R$625.000.000,00, que estão maquiados de outra
forma.

Deputado Roberto Carvalho, queria parabenizá-lo. Vamos preparar
esse requerimento e amanhã teremos condições de aprová-lo, até
porque os Deputados do Governo não estão vindo aqui, ficando mais
fácil aprovarmos nosso requerimento. Pena que não tenhamos
entrado com o requerimento hoje. Mas as Bancadas do PT e do
PCdoB estiveram aqui em peso. Amanhã, estaremos aqui novamente
para fazer obstrução, caso nos permitam, porque, como V. Exa.
lembrou muito bem, já existe a obstrução da obstrução - nova tática
dos governistas do Governo Aécio Neves na Casa.

O Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Deputado. Vou na linha
de V. Exa. Não entrarei no mérito dessa discussão, mesmo porque
ainda quero discutir cada um dos projetos - isso, se antes o
Governador não acatar a sugestão do nosso bloco de oposição -
espero que a acate, em ato de bom-senso - e determinar à sua
Liderança que faça o sobrestamento desse projeto, que é
absolutamente inadequado.

Deputada Jô Moraes, tenho recebido grdnde quantidade de
manifestações de indignação das pessoas com relação ao projeto.
Nacionalmente, temos discutido a reforma tributária, que será
aprovada este ano. Aliás, o relatório do nosso companheiro Virgílio
Guimarães foi amplamente criticado, mas é a base para a votação no
Senado. A cada dia em que vejo alguma reivindicação, constato que
já foi contemplada pelo relatório.

Como o companheiro Virgílio disse, muitas vezes, as pessoas
criticam sem conhecer. Lembro-me de que certa vez estivemos com o
Virgílio, a Deputada Jô Moraes, o Pedro Paulo Cava e os artistas, que
fizeram suas reivindicações, que foram acatadas. Os Estados também
foram contemplados. O Virgílio, como mineiro da gema de Curvelo,
não iria fazer reforma que trouxesse prejuízo a Minas Gerais.

O Governo enviou alguns projetos à Casa no primeiro semestre,
como o da reforma administrativa, que tinha como pano de fundo o
acerto fiscal e o equilíbrio das contas do Estado. Esse foi o grande
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eixo que o Governo adotou e que dominou a pauta das
discussões.

Vencida essa etapa, não entendi esse "tarifaço" que veio no
segundo semestre. O Governador Aécio Neves ajudou na tramitação
da reforma tributária, tendo se encontrado com o Deputado Virgílio
Guimarães e com o Presidente Lula. Solicito à bancada governista
que peça ao Governador para retirar o projeto. Amanhã, entraremos
com requerimento do bloco solicitando o sobrestamento do projeto do
"tarifaço", até que a reforma tributária seja aprovada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 20 turno, do Projeto de Lei n° 740/2003, uma vez que
permaneceu 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 logo mais, às 20
horas, e de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS, EM 18/6/2003

As ghlomin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Carlos Andrada, José Henrique,
Rogério Correia e Olinto Godinho, 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 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 à apreciação do relatório final da Comissão, do
qual foi distribuído avulso na reunião anterior. O Presidente comunica
o recebimento de ofício do Conselheiro José Ferraz, encaminhando
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documentação referente ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. O Deputado Sebastião Navarro Vieira solicita que em
documentação seja anexada aos autos da Comissão. Durante a
discussão, o Deputado Rogério Correia pede destaque do item 10 do
relatório, opinando pela retirada dele. Posto em votação, salvo
destaque, é o relatório aprovado. Posto em votação o item 10,
destacado, é ele aprovado. A Presidência suspende a reunião por
alguns minutos para a elaboração da ata da reunião. Reabertos os
trabalhos, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, é dispensada a leitura da ata da reunião, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente comunica que o inteiro teor da reunião consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da Comissão, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dá por
encerrados os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Antônio Carlos Andrada -

Rogério Correia - José Henrique - Olinto Godinho.	-
ATA DA ir REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 14/10/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Mala,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei n° 934/2003, do Deputado Pinduca Ferreira, e informa que
designou o Deputado Zé Maia para relatar a matéria. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 311/2003 (Relator Deputado Rogério
Correia) com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
e com as Emendas n° 2 e 3, apresentadas. Passa-se à 2 a Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
843, 868 e 1.570/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues,em que
pede seja realizada audiência pública da Comissão com a finalidade
de se apurarem denúncias contra atuação de policiais militares
durante procedimentos de fiscalização ambiental em garimpos do
Município de ltabira e região; Maria Teresa Lara, Rogério Correia e
Sargento Rodrigues em que solicitam a realização de audiência
pública da Comissão em Três Corações para se discutir a viabilidade
da implementação de APAC nessa cidade. 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, 21 de outubro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani Leonardo Moreira.

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 14/10/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Bittar, Paulo Cesar e Cecília Ferramenta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do
Sr; Ederaldo Araujo, Presidente da Associação Gaúcha de Areas; do
Sr. Júlio Mares, do Município de Almenara; do Sr. Abílio dos Santos,
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, publicados no dia
25/9/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único,
o Projeto de Lei n° 866/2003 (relator: Deputado Paulo Cesar), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos nos 1.490/2003 da Deputada Ana Maria
Resende; 1.499 e 1.513/2003, do Deputado Zé Maia; 1.508, 1.509,
1.519 a 1.520/2003 do Deputado Paulo Cesar, 1.541 a 1.548/2003;
1.550 a 1.561/2003, 1.563, 1.564 e 1.566 a 1.568/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, e 1.577/2003, do Deputado Célio Moreira. Passa-
se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados dois requerimentos, ambos de autoria do Deputado João
Bittar. O primeiro solicita a realização de audiências públicas na
cidade de Uberlândia para se discutir a implementação do Projeto
Parque Tecnológico nesse município. O segundo solicita audiência
pública para se debater, nesta Casa, o Marketing Político das Cidades
Mineiras. 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, 28 de outubro de 2003.
João Bittar, Presidente - Olinto Godinho - Paulo Cesar.
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 14/10/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Luiz Humberto Carneiro e Márcio Passos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios n

o
s 5 e 6/2003, do Governador do Estado,

que encaminham processos de legitimação de terras devolutas rurais
e urbanas, resultantes de estudos realizados pelo Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais - ITER -; ofício do Deputado Federal José
Santana de Vasconcelos, que encaminha expediente ao Presidente

rAC
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desta Comissão, Deputado Gil Pereira, expondo sua preocupação
em relação ao Projeto de Lei n° 1.071/2003, do Deputado Rogério
Correia, que dispõe sobre reflorestamento em Minas Gerais. Passa-se
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.517 e 1.569/2003. 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, 28 de outubro de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Laudelino

Augusto.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 21/10/2003
As lOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Marília
Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Heleno Maia Santos Marques do Nascimento, em que informa
sobre atentado que sofreu e pede providências para sua proteção e
segurança; ofício do Cel. PM José Ascânio Ferreira, Chefe do Estado-
Maior da Polícia Militar, em que responde a requerimento desta
comissão a respeito de instalação de batalhão da Polícia Militar no
Barreiro, conforme publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.059/2003 e
informa que designou o Deputado Alberto Bejani para relatar, no 1°
turno, a matéria. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado , no 1° turno, o parecer pela aprovação do
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Projeto de Lei n° 603/2003 na forma do Substitutivo n° 2 (relator:
Deputado Alberto Bejani). 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 nos 1.604, 1.606 e
1.635/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Célio Moreira em que
solicita seja realizada audiência pública no Município de Corinto para
discutir os altos índices de violência e criminalidade naquela região.
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, 28 de outubro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani- Zé Maia.	-

ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 22/10/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao
Deputado Sidinho do Ferrotaco, por indicação da Liderança do BPSP),
Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria
Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Leonídio Bouças, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o
recebimento do Ofício n° 2.893/2003, da Secretária da Educação. A
Presidente informa que o Deputado Sidinho do Ferrotaco foi
designado relataror do Projeto de Lei n° 1.108/2003. Passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei n° 478/2003, cujo relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, emitiu parecer pela aprovação, teve adiada sua discussão a
requerimento do Deputado Weliton Prado. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
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e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n°5 371, 776, 946 e
956/2003 (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco); 409, 787 e
909/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 747, com a Emenda n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 899/2003 (relator:
Deputado Ana Maria Resende); e 958/2003, (relator: Deputado
Weliton Prado). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nos 1.610, 1.611, 1.614, 1.628, 1.629 e
1.634/2003. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
solicitando seja realizada reunião a fim de se discutir sobre o Centro
de Referência do Professor, que busca a preservação da educação,
da cultura e da memória do povo mineiro. A Comissão, em virtude do
ofício da Secretária da Educação, deliberou reiterar o pedido de
informação constante do Requerimento n° 76612003, tendo em vista
que a Emenda n° 1, da Mesa da Assembléia, não atendeu ao
solicitado pelos membros. 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 outubro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Leonídio

Bouças - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado.
ATA DA 12° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 22/1012003
Às 15h15min, comparecem no auditório do Credinova, em Nova

Serrana, os Deputados Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e
Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a situação do lixão e a instalação do aterro sanitário na cidade
de Nova Serrana. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs.
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Cairo Manoel de Oliveira, Prefeito de São Roque de Minas e
membro titular do Comitê Nacional da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco; Alex Fernandes Santiago, Coordenador das Promotorias
de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do Alto São Francisco; Eder de
Oliveira Freitas, Procurador do Município de Nova Serrana; Sheila
Samartine Gonçalves, engenheira da Divisão de Saneamento da
FEAM, e José Iris Saldanha, representante da comunidade de
Novaes, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Cesar, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Quintão - José Milton.
ATA DA 5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

ANEL RODOVIÁRIO, EM 21110/2003
Às 1 5h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Gustavo Valadares e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adalclever Lopes e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar da ocupação
irregular das faixas de domínio do Anel Rodoviário de Belo Horizonte,
a pedido dos Deputados Fábio Avelar, Célio Moreira e André Quintão,
e comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcos Túlio de Meio,
Presidente do CREA-MG, em que indica os engenheiros civis Getúlio
Alves da Silva e Tárcio Primo Belém Barbosa para representar esse
órgão nas reuniões desta Comissão, nos dias 14 e 21 de outubro,
respectivamente. E também recebida correspondência dos
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representantes do NEPAL, em que tecem comentários sobre a
ocupação irregular da região do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que
discorrerão sobre o tema objeto desta audiência pública. Registra-se a
presença dos Srs. Claudius Vinicius Leite Pereira, Presidente da
URBEL; Pauto Roberto Takahashi, Secretário de Estrutura Urbana da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Antônio Welerson de Oliveira
Passos, representante da GASMIG; Irmã Laura Pagani, representante
da Obra Social Madre Gertrudes; Fernando de Castro,
Superintendente de Assuntos Metropolitanos e representante da
Secretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Major
Antônio de Carvalho Pereira, representante da PMMG; Davi Araújo
Bichara Simão, representante da COPASA-MG; Murilo Valadares,
Secretário Municipal de Atividades Urbanas da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte; Geraldo Ferreira da Silva, Promotor de Justiça e
Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público de Minas Gerais. Registram-se ainda as presenças dos
seguintes membros permanentes de acompanhamento dos trabalhos
desta Comissão: Srs. Tárcio Primo Belém Barbosa, representante do
CREA-MG; José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do DER-
MG; Antônio Alves da Silva, do 8° CONSEP; Natanael Vítor de
Alcântara, da Associação Comunitária Progressista do Bairro Vista
Alegre; Roberto Martins Ferreira, da Secretaria Municipal de
Regulação Urbana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Camila
Drumond Andrade, Procuradora do Município de Santa Luzia, e Gileno
Eduardo Teixeira, Secretário de Obras de Santa Luzia, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Fábio Avelar tece
suas considerações iniciais, como autor do requerimento que deu
origem ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - Célio Moreira - Doutor Viana.

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 22/10/2003

As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau e
Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Fábio Avelar, por
indicação da Liderança do BPSP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Jô Moraes, dispensa a leitura da ata da
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 ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 889/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Transporte e Obras Públicas, e com as Emendas n os 3 a 13 (relator:
Deputado Paulo Piau). 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, 28 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -

Fábio Avelar - Já Moraes - Leonardo Quintão - Paulo Piau.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 27/10/2003
As 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Montes Claros, os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a dá
por aprovada, sendo ela subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir
os conflitos agrários que vêm ocorrendo na região Norte de Minas, O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual

kwj
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designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n° 603/2003, no
P turno (Deputado Durval Angelo). A Presidência destina essa parte
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs.
Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de Apoio às
Promotorias de Direitos Humanos, Conflitos Agrários e Apoio
Comunitário; CAO - DHACCA -; Henrique da Cruz German, Promotor
de Justiça; Elcio Pacheco, Assessor Técnico-Jurídico da Diretoria de
Promoção e Defesa da Cidadania no Campo, representando o Sr. Luiz
Antônio Chaves, Diretor-Geral do instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - [TER -; Gerson Guedes Lima, Coordenador da Liga
dos Camponeses Pobres do Norte de Minas; e Moema de Fátima
Sales Rocha, Mediadora de Conflitos Agrários, representando o Sr.
Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do INCRA, os
quais são convidados tomam assento à mesa. O Presidente tece suas
considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra ao Deputado
Roberto Ramos, autor do requerimento que suscitou a reunião; logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM N° 95/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto nos arts. 62, XXXIV, e 247, §
90, ii, ambos da Constituição mineira, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa, por intermédio da Mensagem n° 95/2003,
relação de sete glebas de terras devolutas rurais do Estado,
acompanhada dos respectivos processos administrativos, instruídos
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pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -, para
fim de legitimação de posse mediante alienação por título a ser
expedido pelo mesmo Instituto.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência n° 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
De pronto, cabe observar que o 90 e o inciso II, aludidos no

relatório, dispõem que "será encaminhada à Assembléia Legislativa
relação das terras públicas e devolutas a serem legitimadas ou
concedidas administrativamente".

Por outro lado, o mencionado inciso XXXIV do art. 62, c/c a alínea
"b", atribui privativamente à Assembléia Legislativa a competência de
aprovar, previamente, a alienação de terras devolutas com área
superior a lOOha.

Pelo exame dos autos de processos administrativos enviados a esta
Casa, fica claro que se sujeitam ao exame e, se for o caso, à
autorização prévia das respectivas alienações e, portanto, o envio da
mensagem em análise revela-se inteiramente pertinente. Isso porque
todos os lotes rurais nela descritos possuem área superior a lOOha.

Cabendo-nos, portanto, examinar tais processos, salientamos que
todos, além de estarem de acordo com normas constitucionais, vão ao
encontro da legislação atinente à matéria, notadamente das Leis nos
550, de 20/12149; 9.681, de 12110/88; e 11.020, de 9/1/93.

Estando os processos desprovidos de quaisquer vícios quanto à
ordem jurídica ou à sua instrução, apresentamos no final deste
parecer projeto de resolução que discrimina e aprova as pretensas
alienações, conforme preceitua a mencionada decisão normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 10 - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no

art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas nos termos do anexo desta resolução,
observada a enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 30/10/2003.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 365/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.253/2002, visa a
instituir o Dia da Adoção Infantil, a ser comemorado anualmente no
Estado em 12 de setembro.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 3/4/2003, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a instituir o Dia da Adoção Infantil, a

ser comemorado anualmente no Estado em 12 de setembro.
A legislação brasileira relativa a crianças e adolescentes sofreu uma

profunda transformação a partir da década de 80. O principal marco
legal desse processo é a Constituição da República, de 1988,
especificamente seu art. 227. De acordo com esse artigo, é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Garantir
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todos esses direitos é garantir a proteção integral aos cidadãos
brasileiros dessa faixa etária, assegurando-lhes a sobrevivência e o
pleno desenvolvimento físico, intelectual e emocional.

Um outro marco legal, de fundamental importância, é o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA -, Lei n° 8.069, de 13/7/90, que
detalha e regulamenta os direitos constitucionalmente previstos no art.
227 da Constituição da República. As diretrizes do Estatuto baseiam-
se, justamente, na doutrina da proteção integral, que concebe
crianças e adolescentes como sujeitos podadores de direitos próprios
e que demandam condições de vida, cuidados e proteção especiais.
Essa doutrina contrapõe-se à doutrina da situação irregular, constante
no antigo Código de Menores.

Por considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, o
ECA inova, ainda, ao referir esses direitos à condição peculiar de
desenvolvimento das pessoas nessa faixa etária e ao afirmar,
portanto, que tais direitos devem gozar de prioridade absoluta em sua
efetivação. As crianças e os adolescentes representam a continuidade
de um povo e, por isso, são merecedores de proteção integral, com
absoluta prioridade.

A adoção é regulamentada pelo ECA e baseia-se no princípio da
igualdade de direitos entre os filhos de qualquer natureza e na
consecução dos interesses das crianças e dos adolescentes como
prioritária. Segundo o Estatuto, a convivência familiar e comunitária é
um direito de todas as crianças e adolescentes. Com isso, a adoção
passa a ser considerada como uma medida de proteção, judicialmente
autorizada, e não mais um ato caritativo. A colocação em família
substituta, mediante a adoção, visa, fundamentalmente, a assegurar o
bem-estar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, os quais,
sempre que possível, devem opinar sobre essa medida.

Entendemos como oportuna a proposta de instituição do Dia da
Adoção Infantil, medida que irá contribuir para a divulgação dessa
medida protetiva e servirá, ainda, como estímulo à adoção.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 365/2003

em turno único.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - André Quintão, relator - Elmiro
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Nascimento - Marília Campos.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 179/2003
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei sob exame, de autoria do Deputado Weliton Prado,

originado do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.381/2001,
propõe a criação do Programa Estadual de Produção Alimentar em
Pequenas Propriedades - PREAPA-MG -, e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice de
naturezas jurídica, constitucional nem legal à tramitação da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem,
agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, em cumprimento ao que dispõe o art. 102, VI, "a", c/c o
art.188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende criar o Programa Estadual de

Produção Alimentar em Pequenas Propriedades - PREAPA-MG -, com
o objetivo de melhorar as condições de vida e renda do agricultor
familiar mineiro, por meio da distribuição de sementes de alta
qualidade e da capacitação técnica.

A criação de programa dessa natureza por iniciativa parlamentar foi
questionada pela Comissão de Constituição Justiça, razão pela qual
essa Comissão apresentou o Substitutivo n° 1. Este, além de corrigir
vícios de iniciativa e de técnica legislativa, propôs a instituição da
Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes de Alta
Qualidade nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar.

Reconhecemos como adequadas as modificações propostas e
passamos a discutir o mérito do projeto sob a perspectiva de uma
política pública para a questão alimentar dos agricultores familiares,
levando em conta a viabilidade técnica e operacional dos programas a
serem propostos pelo Executivo; vale, porém, questionar a expressão
"semente de alta qualidade", que, aplicada sem definição adequada,
levanta dúvida sobre seu entendimento. Tecnicamente, a qualidade
das sementes é definida em vista de quesitos como pureza, índice de
germinação, etc. Entendemos que os critérios para avaliar a qualidade
da semente a ser distribuída aos agricultores devem ser definidos
pelos órgãos executores de programas derivados da política proposta
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no projeto, garantindo adequação da semente ao tipo de solo,
clima, tipo de tratos culturais e manejo da cultura previstos. Essa
adequação é que caracterizará a qualidade da semente.

O Substitutivo n° 1 estabelece ainda que a forma de retribuição do
agricultor beneficiário será a entrega aos órgãos coordenadores da
produção de 10% da área plantada, previamente delimitada. Essa
medida tem como objetivo a utilização dessa produção na forma de
semente para redistribuição no mesmo programa. Além de temerária,
em vista da perda de controle da qualidade da semente recebida,
essa estratégia pode tornar o programa menos atrativo pelo custo que
representa.

Por outro lado, exceto para algumas variedades de grãos
conhecidamente reutilizáveis como sementes pelas suas
características genéticas, esse procedimento se contrapõe às regras e
aos padrões técnicos para a produção de sementes.

Consultados sobre a proposta do projeto, os técnicos da EMATER
que coordenam um programa em bases similares sugeriram: delimitar
as culturas a serem incentivadas entre as de subsistência, priorizar
atendimento a regiões que sofreram calamidades públicas, instituir a
retribuição do benefício em forma de grãos para a merenda escolar,
estabelecer um mecanismo de desoneração dos beneficiados que
tiveram insucesso na condução da lavoura e, finalmente, distribuir
sementes de hortaliças a fundo perdido.

Com base nessas considerações apresentamos o Substitutivo n° 2.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.°
179/2003 no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 2, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes

Selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Utilização

de Sementes Selecionadas com a finalidade de melhorar a
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se
dedicam à agricultura familiar e ainda:
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- proporcionar a elevação da renda dos agricultores e de suas

famílias;
II - criar empregos no meio rural.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de

agricultor familiar e agricultura familiar são as formuladas no Programa
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF.

Art. 2° - São diretrizes da política instituída por esta lei:
- a garantia de acesso dos agricultores familiares a sementes de

arroz, feijão e milho ou, a critério do órgão coordenador, de sementes
de culturas de subsistência conforme especificidades regionais;

II - a participação de prefeituras municipais, agricultores, sindicatos,
cooperativas, organizações não governamentais e outras entidades
representativas dos agricultores no planejamento e na execução das
ações;

III - o estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à
agricultura familiar;

IV - a integração entre os órgãos e as entidades públicas, federais,
estaduais e municipais que atuam no meio rural;

V - a prioridade de atendimento a regiões atingidas por calamidades
públicas;

VI - a destinação de parcela dos recursos aplicados à distribuição
gratuita de sementes de hortaliças, com prioridade para municípios
com baixo índice de Desenvolvimento Humano - IDH.

Art. 30 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

- implantar programas e projetos de estocagem e distribuição de
sementes, com a participação de municípios, sindicatos, cooperativas
e demais entidades representativas dos agricultores.

II - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar
dos programas e dos projetos voltados para os objetivos desta lei;

III - adquirir, armazenar e distribuir as sementes e prestar
assistência técnica aos agricultores interessados;

IV - identificar as áreas aptas para produção;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de

tecnologias apropriadas à agricultura familiar;
VI - promover ações de qualificação profissional dos agricultores

interessados, mesmo quanto aos aspectos gerenciais e de
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comercialização;

VII - divulgar as ações desenvolvidas junto às comunidades rurais;
VIII - identificar as fontes de financiamento para a implementação da

política de que trata esta lei.
§ 1 1 - O Estado assegurará, no planejamento e na execução da

política definida nesta lei, a participação de setores de produção que
envolvam os produtores e trabalhadores rurais e de comercialização,
transporte e abastecimento.

§ 20 - O Estado poderá destinar recursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT- ao desenvolvimento das ações de que
trata o inciso VI deste artigo.

Art. 40 - A adesão dos agricultores ou de suas entidades
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na
implantação da política de que trata esta lei é voluntária.

§ 10 - O agricultor ou a entidade que se integrarem em programa ou
projeto relacionado com a política de que trata esta lei deverão
oferecer em contrapartida ao benefício recebido parcela do produto
cultivado, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos no
programa em que estiver inserido, exceto nos programas de
distribuição de sementes de hortaliças e em casos de sinistro
comprovado.

§ 20 - A critério do órgão coordenador, os produtos recebidos na
forma do parágrafo anterior poderão ser doados à rede estadual de
ensino ou redistribuídos para os agricultores como semente.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180
dias contados da data da sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Doutor Viana, Presidente e relator - Laudelino Augusto - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°280/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Sargento Rodrigues,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.429/2001,
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
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Desaparecidas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A proposição, publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça com as Emendas
nos 1 a 5, que apresentou.

Submetida a esta Comissão, passa a receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, ao instituir o Sistema de Comunicação e

Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais,
obriga o poder público a cadastrar as pessoas desaparecidas em
sistema de informação oficial. A proposta em tela impõe ainda a
condição de que o desaparecimento tenha sido registrado perante a
autoridade policial competente para que possa ser inserido no sistema
que ora se pretende instituir.

E de salientar a importância do comando da proposição constante
do art. 80, que obriga os estabelecimentos de saúde públicos e
privados a comunicar ao órgão responsável pelo Cadástro de Pessoas
Desaparecidas os dados de pessoas desacompanhadas ou
impossibilitadas de se comunicar recebidas por esses
estabelecimentos. De igual modo, fica a autoridade policial obrigada a
repassar os dados sobre pessoas que detiver ou encaminhar para
tratamento ou assistência e que sejam portadoras de sofrimento
mental, indigentes, autoras de ato infracional, adolescentes ou
crianças abandonadas.

Além da relevância da proposta que pretende oficializar o cadastro
de informações sobre pessoas desaparecidas no Estado, o que, sem
dúvida, configura-se em importante serviço de utilidade pública para a
população de Minas Gerais, a proposição tem, ainda, o mérito de
atender a disposições constitucionais que determinam ao Estado e à
sociedade o dever de dar proteção especial à criança e ao
adolescente, principais vítimas de desaparecimento, conforme indicam
as estatísticas sobre o assunto.

Com o atual desenvolvimento tecnológico, especialmente na área de
informática, o Estado terá total condição de cumprir essa
determinação sem onerar os cofres públicos. Esperamos que a
instituição do cadastro de pessoas desaparecidas no Estado venha a
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contribuir para a articulação de um sistema de comunicacão mais
abrangente, interligado aos órgãos públicos federais, um macro-
sistema capaz de cobrir a necessidade desse tipo de informação para
a população de todo o território nacional, pois sabemos que os
desaparecimentos de pessoas não se circunscrevem ao território de
um Estado. Dessa forma, esperamos estar contribuindo para o
compartilhamento de informações dessa natureza com o Governo
Federal, que já vem, por meio do Ministério da Justiça, desenvolvendo
mecanismos para implantação de um cadastro nacional de crianças
desaparecidas, a ser instituído em breve em todo o território nacional.
Como anteriormente mencionado, as crianças e os adolescentes são
o maior número em relação aos desaparecimentos de pessoas
registrados em todo o País.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

280/2003 com as Emendas n
o
s 1 a 5, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Zé Maia, relator - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°315/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Quintão,
tem como objetivo dispor sobre a obrigatoriedade das empresas
concessionárias do serviço de telefonia móvel celular de discriminar
as ligações realizadas e dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 29/3/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que, em decorrência
da perda de prazo, não emitiu seu parecer. Assim, foi a matéria
enviada a esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise não só obriga a prestadora do serviço de

telefonia móvel celular a discriminar, minuciosamente, todas as
ligações cobradas como também lhe impõe a penalidade de não
poder exigir o valor cobrado pelo serviço em caso de descumprimento
dessa obrigatoriedade.
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De acordo com a proposição, as empresas operadoras de

telefonia fixa do Estado ficam obrigadas a discriminar, nas contas de
telefone, determinados dados que compõem o valor da cobrança, tais
como: data, horário e duração da ligação, o número discado, o valor
cobrado e a modalidade e descrição do serviço prestado.

Determina, ainda, que a conta de telefone deverá vir acompanhada
de uma tabela informando os valores de tarifação utilizados para
atingir o montante da cobrança e que a inexistência da tabela
desobrigará o usuário do pagamento da conta.

E de observar que a proposição em estudo sintetiza o sentimento da
classe consumidora, que se mostra indignada com os flagrantes
abusos cometidos pelas empresas que exploram os serviços de
telefonias fixa e celular móvel no País. Há muito que a sociedade
reivindica maior transparência por parte das operadoras do sistema de
telefonia no que tange à discriminação dos serviços cobrados nas
contas mensais de consumo. O Poder Judiciário, por sua vez, não tem
sido tolerante com os constantes abusos praticados pelas
concessionárias, que nem sequer cumprem as disposições da Lei
Geral das Telecomunicações (Lei Federal n°. 9.472, de 1998) e do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que elegeram como
direito básico do usuário, entre outros, aquele relativo à transparência
nessa típica relação de consumo.

Com efeito, o direito do consumidor de ter informações claras e
precisas sobre o serviço que está recebendo, bem como sobre suas
características, quantidade e preço, está assegurado no art. 6 0 , inciso
III, e art. 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e no
inciso IV do art. 30 da citada Lei Federal n° 9.472, que dispõe sobre o
serviço de telecomunicação.

O detalhamento da conta de consumo nos termos propostos por
certo evitará um grande número de problemas, compatibilizando o
serviço não apenas com as necessidades do usuário, mas também
com a própria legislação aplicável à espécie, uma vez que a
transparência é um princípio elementar, norteador de todas as
relações de consumo.

Ressalte-se, também, que a falta de informação acerca dos
impulsos excedentes, lançados na conta sem nenhum esclarecimento
sobre a data da prestação do serviço, o horário em que foi utilizado e
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o tempo de utilização da linha, deixa o consumidor sem condição
de controle sobre os custos relativos às ligações que efetua.

A ANATEL, responsável pelo gerenciamento e pela fiscalização do
serviço telefônico, tem-se mostrado ineficiente no combate aos
abusos e na repressão das diversas irregularidades cometidas.

Diante, então, da ineficiência da agência fiscalizadora, cabe ao
Estado federado, no exercício da sua competência legiferante, impor
regras mais rígidas para conter os constantes abusos. Tal iniciativa se
respalda na competência conferida ao Estado para legislar
concorrentemente com a União sobre consumo e sobre a
responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do art. 24,
incisos V e VIII, da Constituição Federal; todavia, consideramos
oportuno o aprimoramento do comando do parágrafo único do art. 30
do projeto em exame, que desobriga o usuário do pagamento da
conta caso a tabela contendo os valores das tarifas não seja
apresentada. Entendemos que tal medida se mostra desarrazoada
uma vez que o usuário efetivamente utilizou aquele serviço e não
pode ser desonerado do seu pagamento. Propomos, assim, que a
operadora seja obrigada a tornar disponível a tabela de referência
para o usuário, seja na conta, seja em outro meio de fácil acesso.
Quanto à sanção a ser aplicada à operadora que não apresentar a
tabela, sugerimos a suspensão da cobrança da conta até que as
informações estejam disponíveis para o consumidor. Para corrigirmos
essa irregularidade e aprimoramos a proposição quanto à técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

315/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras
de telefonia móvel celular do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As operadoras de telefonia móvel celular que operam no

Estado de Minas Gerais, além daquelas informações já prestadas por
força de determinação da agência reguladora, ficam obrigadas a
discriminar, nas contas de telefone, os seguintes dados das chamadas
que compõem o valor da cobrança:
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- a data da ligação;

II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade ou, em caso de ligação El

cobrar, número e localidade de origem da ligação;
V - valor cobrado pela chamada;
VI - modalidade e descrição do serviço prestado.

As operadoras de telefonia móvel celular que operam
staoo de Minas Gerais deverão divulgar na conta de telefone ou em

outro meio de fácil acesso aos usuários a tabela com os valores de
tarifação utilizados na cobrança mensal.

Parágrafo único - A não-apresentação da tabela a que se refere o
"caput" deste artigo desobriga o usuário do pagamento da conta, até
que a operadora forneça as informações de que trata este artigo.

Art. 30 - O pagamento de valores constantes na conta de telefone
que não forem discriminados na forma desta lei não poderá ser
exigido pelas operadoras.

Art. 40 - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará as
operadoras de telefonia fixa do Estado ao pagamento de multa no
valor de 200 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais, por
infração.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa

Lucas - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°397/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.45512002, cria
as Comissões de Prevenção de Acidentes - CIPA - nas escolas de
ensino médio da rede pública estadual.

Preliminarmente examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição obteve parecer favorável na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela referida Comissão.

Vem agora o projeto a esta Comissão para recebei parecer quanto

rÀ



1674
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir as Comissões Internas de

Prevenção de Acidentes - CIPAs - nas escolas de ensino médio da
rede pública. O objetivo principal da matéria é conscientizar a
comunidade escolar da importância da segurança e da limpeza na
escola e orientá-la sobre práticas necessárias ao combate a doenças
como estresse e lesão por esforço repetitivo - LER. O projeto visa a
criar o instrumento necessário a essa conscientização, bem como
implantar técnicas necessárias à organização metódica do trabalho
em vista do fim proposto e das relações entre a pessoa e a máquina.

As CIPAs, já existentes no Direito do Trabalho, são comissões
formadas por representantes do empregador e dos empregados os
quais têm a atribuição de prevenir acidentes e doenças decorrentes
do trabalho. A atuação principal dessas comissões é no campo da
prevenção, conscientizando as pessoas por meio de orientação e
divulgação.

Recentes pesquisas estatísticas demonstraram que, após a
implantação das GIRAs, caiu significativamente o número de
acidentes em empresas que acatam e levam a sério as sugestões da
comissão responsável.

Esta é a importância do projeto em análise: transplantar para as
escolas públicas a iniciativa, adequando-a às necessidades da
comunidade escolar. Ao tratar da prevenção de acidentes e do
combate à violência, fator esse preocupante nos dias atuais, busca,
principalmente, estimular a cidadania nas escolas. Com esse objetivo,
procura alertar a comunidade escolar para os malefícios da
depredação, das pichações e de outros procedimentos danosos ou
violentos.

As referidas comissões, conquanto tenham, entre suas atribuições,
as de identificar locais de risco, contabilizar e avaliar a gravidade dos
casos de acidente e de violência, averiguar suas causas e promover a
segurança, têm como principal objetivo a implantação de medidas
preventivas.

Podemos afirmar que o principal mérito da implantação das CIPAs
nas escolas é que levará segurança e tranqüilidade principalmente
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aos alunos, assustados que estão com a crescente violência nas
escolas.

Nos Estados em que foram implantadas tais políticas, houve
interação com outros setores da sociedade, notadamente faculdades
de Medicina, que forneceram treinamento e orientação sobre
primeiros socorros e outras práticas auxiliares na prevenção de
acidentes. Por esse motivo, entendemos que Minas Gerais merece a
introdução dessa prática.

Embora o presente projeto demonstre suas qualidades de largo
alcance social, apresenta impropriedades de caráter jurídico, motivo
pelo qual a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem
apresentar o Substitutivo n° 1, visando ainda a adequá-lo à técnica
legislativa.

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

39712003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente e relator - Elmiro Nascimento - André

Quintão - Marília Campos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°434/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 43412003, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das
leis estaduais.

Após ser examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua legalidade, constitucional idade e
juridicidade na forma do Substitutivo n° 1, foi a matéria distribuída a
esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
Não é raro, quando se discutem os problemas do Direito no Brasil,

ouvir das pessoas, cidadãos comuns ou especialistas no campo
jurídico, reclamações contra a quantidade e a qualidade das leis
nacionais. Na maioria das vezes, as contestações, ainda que
saudáveis, não vêm amparadas em argumentos; são apenas o
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desabafo diante de situações que, envolvendo a legislação, geram
algum incômodo ou insatisfação.

Esses protestos não são exclusividade do nosso tempo. Já pelos
anos 40, para não ir muito longe, podia-se ler uma crônica que se
tornou conhecida entre estudiosos da técnica legislativa, em que o
autor, o Sr. Antão de Morais, à época Desembargador aposentado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, escrevia sobre 'a má redação de
nossas leis" e contra "o amontoado imenso dos códigos,
consolidações, leis, regulamentos, regimentos, posturas, portarias,
avisos e assentos" que, segundo ele, se acumulavam "para tormento
de quantos têm por obrigação labutar no foro".

Essas palavras foram escritas em 1947. De lá até os dias de hoje, é
evidente que muitas mudanças ocorreram no cenário jurídico do País.
A legislação tornou-se mais complexa, mais variada, e sua elaboração
mais aberta, menos elitista, mais plural. Seria no mínimo insensato, ou
mesmo falacioso, nos tempos atuais, imaginar um código ou uma lei
que fosse, como queria Antão de Morais, "um monumento
imorredouro" ou "espelho de formosa e cristalina linguagem".

Uma visão idealista da lei parece, hoje, já não ter lugar. Sabe-se que
a letra de um texto, por mais bem redigido que seja, jamais será
suficiente para concluir o sentido da norma. Somente em face de um
caso concreto, de uma situação de aplicação, dá-se a concreção da
norma, que tem como intérpretes privilegiados o Poder Executivo ou o
Judiciário. Não há mais a lei total, perfeita, acabada, sem rasuras ou
falhas.

Num contexto como esse, cabe perguntar: o que é possível fazer
para aprimorar o trabalho do legislador? Qual o papel da técnica
legislativa? O que cabe ao parlamento, se o leitor privilegiado das leis
é o Juiz?

O projeto de lei em análise, que se aperfeiçoa com o substitutivo
proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, não ignora o
cenário contemporâneo nem as perguntas que ele suscita. Sabendo
do equívoco de uma perspectiva totalizadora no campo da técnica
legislativa e da ciência da legislação, assume a linha da orientação
técnica para o legislador, sem armaduras; o propósito de
uniformização, na medida da necessidade; a proposta de organização
dos sistemas, sem perder a visão do variável e do múltiplo.
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Assim, reconhece o projeto que não se pode falar em qualidade

de leis sob a ótica limitadora de regras a serem seguidas. A técnica
legislativa pode ser bem mais rica e abrangente do que isso. Para a
elaboração das leis, há princípios; para a redação dos textos, há
diretrizes; para a padronização, há convenções; para a consolidação,
há procedimentos, mas com aberturas.

Seria muito ingênuo, e quase insano, pensar que o projeto em
análise, ao converter-se em lei, iria solucionar os problemas de leitura
e interpretação das normas legais. O Legislativo, aliás, não iria querer
roubar uma função que é do Judiciário, e que ele deveria fazer
questão, cada vez mais, de exercer, com rapidez e energia.

Do ponto de vista da administração pública, o mérito do projeto está,
antes de mais nada, em constituir, de modo inédito, uma referência
formal para os três Poderes do Estado no campo da elaboração de
leis. Os preceitos que o projeto reúne são o resultado da experiência
peculiar do Estado em fazer leis: reflexão sobre o seu esforço e sua
técnica, cultivada durante anos no parlamento, que agora se torna
evidente. Não foi preciso importar criatividade da União nem de outros
Estados para fazer o texto: o projeto dialoga com o outros territórios,
até mesmo com outros países, mas tem dicção própria, e por isso,
legítima. E o resultado de um esforço de muitas mãos, que dedicam
continuadamente seu esforço teórico e pragnático ao parlamento
mineiro.

O substitutivo que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
ao projeto, sem dúvida, aperfeiçoa a matéria, especialmente no que
se refere ao capítulo da consolidação de leis, tema controverso e
difícil, sujeito sempre a revisão, como é preciso reconhecer. Alguns
aspectos específicos do substitutivo, ao qual desde já aderimos, é
preciso destacar para apresentarmos emendas.

Se os princípios e as diretrizes para redação de leis trazidos pelo
projeto constituem referência para os legisladores, é fundamental que
as questões concretas que surgem na preparação do texto de uma l&
ou durante a sua tramitação sejam a todo momento discutidas. E
principalmente dessas indagações que se nutrem as formulações
generalizantes que serão devolvidas, sob a forma de diretrizes ou
regras, aos redatores. O intercâmbio de experiências e questões a
respeito do tema entre os órgãos legislativos dos Poderes é, por isso,
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fundamental. Parece-nos interessante, pois, que a própria lei
promova essa aproximação entre os Poderes, o que sugerimos por
meio da Emenda n° 1.

O problema da racionalização do ordenamento foi tratado pelo
substitutivo de forma mais completa e adequada do que no original. O
olhar do substitutivo voltou-se, antes, para a necessidade de atualizar
os textos existentes e de torná-los facilmente acessíveis à população,
mediante banco virtual de legislação. Esse procedimento, que
envolveria apenas as alterações expressas de lei em vigor, foi
chamado de consolidação pelo substitutivo. A reconfiguração de
textos esparsos, com ou sem o propósito de inová-los, foi tratado no
substitutivo como sistematização.

Em ambos os casos, o substitutivo impõe a articulação entre os
Poderes Executivo e Legislativo, além de haver uma preocupação
com a coesão da administração pública, destinada a facilitar a
consulta e a leitura dos textos por qualquer cidadão. Estabelece-se,
desse modo, uma política estadual de legislação, que atravessa os
Poderes, aproximando-os por meio de núcleos de trabalho
compartilhado.

Entendemos, porém, que, para melhorar essa proposta, seria
conveniente renomear os procedimentos que ela abrange. Sabe-se
que a semântica escorregadia e às vezes contraditória dos termos que
circulam nessa área - consolidação, sistematização, codificação, entre
outros - dificulta a adoção de designações precisas. O sentido, por
exemplo, que, entre teóricos do Direito, se atribui ao termo
consolidação - indicativo de tarefa estritamente executiva - é
diferente do que a ele se dá em leis que tratam do tema, como é o
caso da Lei Complementar Federal n° 95 - que prevê o
encaminhamento dos projetos de consolidação ao Congresso
Nacional.

Nesse território movediço, entendemos que apegar-se a
microscopias conceituais seria um erro, quando o que está em
questão é o uso de termos no próprio texto legal, sempre aberto à
interpretação. Sugerimos, por isso, a Emenda n° 2, que muda, no
substitutivo, o termo "consolidação" por "atualização" e chama,
genericamente, às duas operações que ficam - atualização e
sistematização - de consolidação, entendida como o conjunto de
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procedimentos destinados a organizar os textos legislativos do
Estado.

Esta Comissão propõe, ainda, alguns pequenos reparos
terminológicos de que o substitutivo necessita, por meio das Emendas
nos 3 e 4. A Emenda n° 3 suprime expressão desnecessária - e que
poderia trazer dúvidas de interpretação - que aparece no inciso III do
§ 20 do art. 40 . A outra cobre lacuna normativa no § 20 do art. 18.

A Emenda n° 5, por sua vez, acrescenta suplentes à composição do
grupo coordenador de trabalhos de sistematização, para melhorar sua
atuação.

A Emenda n° 6 cuida de dar maior segurança à aplicação da lei,
estabelecendo o prazo de 60 dias para a sua entrada em vigor, já que
será necessária a adaptação dos órgãos elaboradores de projetos às
novas normas.

Conclusão
Em face do exposto, esta Comissão opina pela aprovação do

Projeto de Lei n° 434/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as seguintes Emendas n os 1 a 6.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao substitutivo o seguinte art. 19:
"Art. 19 - Para facilitar a aplicação desta lei, os Poderes Legislativo e

Executivo promoverão a aproximação, o intercâmbio e a cooperação
técnica entre servidores dos dois Poderes.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 17 e ao "caput" do art. 18 do substitutivo a redação que

se segue, e façam-se, nos artigos subseqüentes e no título do
Capítulo IV, as adaptações terminológicas correspondentes:

"Art. 17 - Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, mediante
cooperação mútua, a consolidação das leis estaduais, com o objetivo
de facilitar a sua consulta, leitura e interpretação.

Parágrafo único - A consolidação será feita por meio dos seguintes
procedimentos:

- atualização de leis, mediante a manutenção de banco atualizado
da legislação estadual;

II - sistematização de leis, que consistirá na reunião de leis esparsas
versando sobre a mesma matéria, podendo resultar em codificação.";

"Art. 18 - A Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão,
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mediante convênio, para fins de atualização, banco informatizado
das leis estaduais, acessível à população por meio da Internet.".

EMENDA N°3
No inciso III do § 20 do at. 40, substitua-se a expressão "as de

caráter geral ou transitório" pela expressão "as de caráter transitório".
EMENDA N°4

No § 20 do art. 18, substitua-se a expressão "decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal" pela expressão "decisão definitiva do
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal".

EMENDA N°5
Dê-se ao "caput" do art. 19 do substitutivo a seguinte redação:
"Art. 19 - O Governador do Estado e o Presidente da Assembléia

Legislativa designarão grupo coordenador das ações destinadas à
sistematização das leis, composto por um representante de cada um
dos respectivos Poderes e igual número de suplentes, ao qual
caberá:".

EMENDA N°6
Dê-se ao art. 20 do substitutivo a seguinte redação:
"Art. 20 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua

publicação.".
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente- Leonardo Quintão, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°801/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n°801/2003, do Deputado Biel Rocha, estabelece a
política estadual de qualidade ambiental ocupacional e de proteção da
saúde do trabalhador.

Analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, obteve parecer
favorável na forma do Substitutivo n° 1, por ela apresentado.

Compete agora a esta Comissão examinar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise tem por objetivo determinar a política estadual

de qualidade ambiental ocupacional e de proteção da saúde do
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trabalhador a ser alcançada pelos organismos públicos e pela
própria sociedade, prevendo atribuições e procedimentos para os
órgãos do Poder Executivo.

O meio ambiente do trabalho tem sido uma preocupação crescente
das autoridades competentes, dos empregadores e dos próprios
empregados.

As atividades laborais certamente terão os resultados desejáveis, se
exercidas em local adequado, contando com proteção à saúde e
redução dos riscos. A idéia se encaixa na esfera da saúde pública e,
certamente, trará benefícios, uma vez que se trata de assunto
relevante, voltado para a saúde plena do trabalhador.

Aprovado o projeto e transformado em lei, seus princípios e
diretrizes passarão a nortear a ação pública e, muitas vezes, também
a ação privada e contribuirão para a transformação da realidade
laboral. Qualquer comportamento que lhes seja contrário será
naturalmente vedado.

Quanto ao mérito, podemos dizer que o presente projeto vai ao
encontro dos anseios da classe trabalhadora, sendo, por esse motivo,
de largo alcance social.

A Comissão de Constituição e Justiça, que o analisou
preliminarmente, encontrou desvios de ordem constitucional e de
ordem técnico-legislativa que comprometeriam o seu andamento
nesta Casa. Por esse motivo, apresentou o Substitutivo n° 1, que
corrige as irregularidades abrindo as chances de uma tramitação sem
obstáculos.

Além das mudanças propostas, consideramos oportuna a
apresentação de emenda em que se acrescenta ao substitutivo artigo
referente à regulamentação da lei.

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

801/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n°1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda 

no 
1.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao projeto de lei o seguinte art. 5°, renumerando-se

os demais:
"Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

cento e vinte dias de sua publicação.".
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Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Elmiro

Nascimento - André Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°867/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n° 867/2003
dispõe sobre pagamento de emolumentos por entidade de assistência
social ou que atue na área ambiental.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 5/7/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 102, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo isentar as entidades de

assistência social e de proteção e defesa do meio ambiente,
reconhecidas pelo Estado como de utilidade pública, do pagamento de
emolumentos em cartórios pela autenticação de documentos e
reconhecimento de firmas.

As entidades assistenciais e o movimento ambientalista, embora
sejam organizações particulares, realizam atividades dotadas de alta
relevância social, motivo pelo qual têm reconhecidos, na esfera
jurídica, diversos direitos, mormente aqueles destinados a facilitar sua
atuação. O projeto de lei em tela insere-se nessa tendência, pois
reduzirá o custo das atividades burocráticas dessas instituições.

Observe-se que a medida propugnada vai ao encontro do modelo de
Estado estabelecido na Constituição de 1988, que consagra os
chamados direitos de terceira geração, entre os quais oambiental. A
proposta sob análise possui absoluta harmonia com os interesses e
objetivos perseguidos pela administração pública, especialmente no
momento histórico vivido, no qual a valorização do terceiro setor
demarca novas fronteiras para a configuração do interesse público e
para a organização do aparato estatal.

Trata-se, portanto, de reafirmar, em sede de matéria tributária, a
importância do movimento social, especificamente das entidades
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assistenciais e ambientalistas, para a consecução de finalidades
públicas. Consoante a lição de Renato Janine Ribeiro, o horizonte
desses movimentos deveria ser "a possibilidade de expansão no rumo
do público, no rumo do direito", uma vez que "o público tem sempre
aquilo que caracteriza o direito, sua potencialidade universalizante"
("Diálogo". In: "Cadernos da Escola do Legislativo", n° 3, jan/jul-1 995,
p. 53.). A entidade destinada a tarefas públicas e sem fins lucrativos
deve estar desembaraçada de toda tributação excessiva, para que
possa cumprir com maior desenvoltura sua missão.

Recorda Ivo Dantas que "o poder político existe em função de
valores representados por idéias que se concretizam na norma
jurídica" ("Instituições de Direito Constitucional". V. 1. Curitiba: Juruá,
1999, p. 87). De fato, nossa tarefa neste parlamento se reduziria a
mera verborragia se não pudéssemos traduzir no mundo jurídico os
anseios e valores que inspiram a realidade social em função da qual
atuamos. A proposição em exame, embora singela em seu conteúdo,
revela-se oportuna do ponto de vista do modelo de Estado que
buscamos construir, justa sob o aspecto da hipossuficiência
econômica de seus beneficiários e em fina sintonia com os ideais que
orientam a sociedade em que vivemos.

Saliente-se que, nos termos da proposição, serão beneficiadas
apenas as entidades declaradas, pelo Estado, de utilidade pública e
que sejam sem fins lucrativos, qualificações que geram presunção de
relevância pública e carência de recursos, respectivamente.

Por todos esses motivos, verificamos que a proposição em estudo
merece prosperar e deve fazê-lo na forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, que a adequou à melhor
técnica legislativa, sem perda de sua substância.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n°

867/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dinis Pinheiro -

Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 93012003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, tem como
objetivo dispor sobre a obrigatoriedade de colocação de placas
informativas referentes a valor do "couvert" artístico e de ingresso em
casas noturnas que explorem música ao vivo ou músicas eletrônicas e
dar outras providências.

Publicado em 818/2003 no "Diário do Legislativo", o projeto em
apreço foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o ar[. 102, IV, "a",
do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para receber
parecer de mérito.

Fundamentação
Um dos pilares da Lei Federal n° 9.078, de 11/9/90, que contém o

Código de Defesa do Consumidor, diz respeito ao direito à plena
informação. Por essa via, facilita-se ao consumidor saber exatamente
o que está comprando e que serviço está contratando.

No caso do projeto de lei em tela, a informação clara, objetiva e
ostensiva, fixada na parte externa do estabelecimento comercial, é de
fundamental importância. Assim agindo, o fornecedor evita surpresas
e eventuais constrangimentos para o consumidor, que, às vezes, só
toma conhecimento dos valores cobrados a título de "couvert" artístico
quando já está dentro do estabelecimento. Dessa forma, a medida
proposta deixa de ser uma mera obrigação e passa a ser também um
instrumento eficaz na defesa do cidadão.

A legislação de proteção do consumidor trata da linguagem utilizada
na informação com especial cuidado. Os termos empregados devem
ser de fácil compreensão. Por outro lado, a informação sobre riscos ou
ônus para o consumidor deverá ser destacada, de modo a não deixar
dúvida nem causar surpresas na hora da utilização do serviço
oferecido. Alguns termos em língua estrangeira podem ser
empregados, sem risco de infração ao dever de informar, quando já
ingressaram no uso corrente e são conhecidos do consumidor. No
caso em tela, a palavra "couvert", por exemplo, é de domínio público.

Assim, a afixação da placa informativa, na forma proposta pelo
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, atende ao
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que determina o art. 6° do Código de Defesa do Consumidor, que
impõe ao fornecedor a obrigação de informar previamente o valor do
serviço. Em tal hipótese, o cumprimento dessa medida por parte do
estabelecimento comercial é o ônus que se lhe impõe, em decorrência
do exercício de atividade econômica. Saliente-se, ainda, que o dever
de informar tem raiz no tradicional princípio da boa-fé e na lealdade,
que devem nortear as relações de consumo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 930/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa

Lucas - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°25/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei n° 25/2003
dispõe sobre o atendimento prioritário, nos supermercados, às
pessoas que menciona e dá outras providências.

Aprovado no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, volta o projeto a
esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A medida que se pretende implantar com a aprovação da matéria
tem o louvável objetivo de beneficiar as pessoas portadoras de
condições especiais, em obediência ao preceituado na Constituição
da República. São os chamados direitos da terceira geração, que
encontram cada vez mais acolhida na sociedade. Muito se tem
realizado nesse terreno com o objetivo de salvaguardar a dignidade
daqueles que fazem jus a um tratamento diferenciado. O próprio
princípio da eqüidade prevê tratamento desigual para os desiguais.

No 1° turno, a matéria foi examinada pela Comissão de Constituição
e Justiça, pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

rÀ
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Esta última apresentou a Emenda n° 1, com a explicação de que,
mesmo contando com a prioridade oferecida pelo projeto em tela, as
pessoas em questão continuariam a enfrentar longas filas, devido ao
acúmulo de funções do responsável pela caixa, que interrompe sua
atividade para ajudar o cliente a ensacolar as mercadorias adquiridas.

Para solucionar esse problema, foi apresentada a Emenda n° 1, que
determina aos supermercados a permanência, junto a cada caixa, de
um funcionário encarregado de ensacolar as mercadorias adquiridas
pelos clientes.

Houve ainda, por parte da mesma Comissão, a preocupação com os
estabelecimentos de pequeno porte, que seriam demasiadamente
onerados. Foram liberados do cumprimento os estabelecimentos que
operem com até dois caixas. Entretanto, em análise mais minuciosa
do projeto, na forma da redação do vencido no 1° turno, observamos
que os incisos IV e V de seu art. 1°, que relaciona as pessoas a serem
beneficiadas, poderão, na prática, gerar dúvidas: no primeiro caso -
mulheres grávidas e lactantes -, pela impossibilidade de a pessoa se
provar lactante; e, no segundo caso - doentes graves -, pela ausência
de critério para se decidir o que pode ser considerado doente grave.
Trata-se, realmente, de fato discutível, mesmo porque, salvo melhor
juízo, um doente grave não estaria fazendo compras em um
supermercado.

Dessa forma, optamos por apresentar as Emendas n
o
s 1 e 2 ao

vencido no 1 0 turno, visando a alterar os referidos incisos, com o
objetivo de dar ao projeto maior clareza.

Acreditamos que, com essas alterações, o projeto, de largo alcance
social, uma vez transformado em lei, será de efetivo cumprimento,
uma vez que não suscitará dúvidas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

25/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno com as
seguintes Emendas n

o
s 1 e 2.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso IV do ad. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°-
IV - gestantes.".

EMENDA N°2



1687
Dê-se ao inciso V do art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°-
V - mulheres portando criança ao colo.".
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente e relator - Elmiro Nascimento - André

Quintão - Marília Campos.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°25/2003
Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica obrigatório o atendimento prioritário, nas caixas dos

supermercados, dos hipermercados e de estabelecimentos
congêneres, às seguintes pessoas:

- aposentadas por invalidez;
II - com mais de sessenta anos de idade;
III - portadores de deficiência física;
IV - mulheres grávidas e lactantes;
V - doentes graves.
Art. 20 - Os estabelecimentos comerciais a que se refere o artigo

anterior deverão afixar cartazes, destacando o benefício estabelecido
nesta lei.

Art. 30 - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1° manterão,
junto a cada caixa, funcionário encarregado de ensacolar as
mercadorias adquiridas pelos clientes.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo o
estabelecimento comercial de pequeno porte, assim considerado
aquele que opere com até dois caixas.

Art. 40 - A infração ao disposto nesta lei acarretará ao
estabelecimento comercial a aplicação de multa de R$500,00,
dobrada a cada reincidência.

Art. 50 - Os estabelecimentos comerciais referidos no art. 1 0 terão o
prazo de sessenta dias a contar da regulamentação desta lei para se
adaptarem às suas disposições.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°637/2003

rÃ"
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°

63712003 dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso de
sistemas orgânicos de produção vegetal e animal.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n°2, o projeto vem a
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. Apresentamos,
anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela foi motivo de discussão ampla em audiência

pública desta Comissão no 1° turno, oportunidade em que foram
convidados e ouvidos representantes dos órgãos estaduais ligados à
agricultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA -, de universidades agrícolas e de organizações não
governamentais certificadoras de produtos orgânicos. O debate
resultou na apresentação do Substitutivo n° 2, na forma do qual o
projeto foi aprovado no 1 0 turno.

O vencido, portanto, atende plenamente as necessidades de
adequação da legislação estadual de produtos agropecuários
orgânicos às demandas do setor e cria, ainda, condições para a
oficialização da certificação de qualidade e origem desses produtos
em Minas Gerais.

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

637/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Doutor Viana, Presidente e relator - Luiz Humberto Carneiro -

Laudelino Augusto.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 637/2003

Dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso de
sistemas orgânicos de produção vegetal e animal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A política estadual para a promoção de sistemas orgânicos

de produção vegetal e animal, instituída nos termos desta lei, visa à
melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais,
por meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos
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artificiais.

§ 1° - São objetivos da política estadual a que se refere o "caput":
- a preservação da biodiversidade agrícola e natural e da saúde

humana;
II - a conservação de ecossistemas naturais;
III - a criação e a expansão de mercados consumidores, com o

aumento da produção e a redução do preço dos produtos;
IV - a geração de emprego e renda.
§ 20 - A política de promoção de sistemas orgânicos de produção

vegetal e animal será exercida pelo Estado em articulação com órgãos
e entidades da União.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
- produto orgânico aquele obtido segundo o disposto na Instrução

Normativa n°7, de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, ou em outra que a substituir;

II - produtor orgânico o produtor e o processador de matéria-prima
orgânica.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas técnicas
complementares para atender às peculiaridades do Estado.

Art. 3° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1° desta
lei, incumbe ao Estado:

- divulgar os benefícios e as vantagens econbmicas, ambientais e
sanitárias da produção e do consumo de produtos orgânicos;

II - incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação
de programas e projetos específicos, da concessão de incentivos
fiscais e da abertura de linhas de crédito especiais em agentes
financeiros e fundos;

III - prestar assistência técnica aos produtores;
IV - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de

produção;
V - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção;
VI - estimular a comercialização e a exportação de produtos

orgânicos com certificado de origem e qualidade;
VII - registrar e credenciar instituições não governamentais, sem fins

lucrativos, para a emissão de certificado de origem e qualidade;
VIII - cadastrar as pessoas físicas ou jurídicas que produzam,

comercializem, embalem, envasem, armazenem ou processem
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produtos orgânicos;

IX - exercer outras atividades afins.
§ 10 - A prestação de serviços do Estado decorrente da aplicação

desta lei será custeada nos termos de tabela da SEAPA.
§ 20 - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem

e qualidade serão disciplinados em regulamento próprio.
§ 30 - As instituições, públicas e privadas, credenciadas para

emissão de certificado de origem e qualidade poderão apor símbolo
ou sinal que as identifique na certificação de origem e qualidade, nos
termos da regulamentação desta lei.

Art. 40 - O Estado assegurará aos setores de produção que
envolvam produtores e trabalhadores rurais, bem como aos de
comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento, nos
termos do art. 247 da Constituição do Estado, e também aos
representantes dos setores de saúde e meio ambiente e dos
consumidores participação no planejamento e na execução da política
definida no art. 1° desta lei.

Art. 50 - A adesão a programa ou a projeto desenvolvido pelo poder
público para a produção de produtos orgânicos é facultativa.

Art. 60 - As pessoas físicas ou jurídicas que produzam,
comercializem, embalem, envasem, armazenem ou processem
produtos orgânicos são obrigadas a cadastrar-se no órgão
competente.

Art. 70 - Ao infrator desta lei, sem prejuízo do disposto na legislação
civil e penal em vigor, aplicam-se as seguintes penalidades
administrativas:

- ao produtor orgânico:
a) advertência;
b) multa de 50 (cinqüenta) a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - UFEMGs -;
c) suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e

qualidade;
II - à entidade credenciada:
a) advertência;
b) multa de 200 (duzentas) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - UFEMGs -;
c) suspensão do credenciamento pelo período de seis a vinte e
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quatro meses;

d) cassação do credenciamento.
§ 1° - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente, salvo

com a de advertência, e em dobro, no caso de reincidência.
§ 2° - Serão destruídos ou doados a instituições filantrópicas os

produtos agropecuários e agroindustriais cuja certificação de origem e
qualidade houver sido obtida de forma irregular, e destruidos os
certificados e demais documentos emitidos em desacordo com esta
lei, apreendidos pela fiscalização.

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a

Lei Estadual n° 14.160, de 4 de janeiro de 2002.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 94/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
9412003 objetiva criar assentos preferenciais para pessoas com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente nos ônibus do
transporte coletivo intermunicipal.

No 1° turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 2,
apresentado por esta Comissão.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 21 turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto

de lei em pleito objetiva criar assentos preferenciais nos ônibus que
servem ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros, para
pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou permanente.
Dispõe, ainda, que os beneficiários da lei não ficam isentos do
pagamento da passagem.

A Carta Magna estabelece a igualdade entre todos os cidadãos,
mas, para que se possa adotar esse princípio, é preciso observar as
desigualdades. Os cidadãos com dificuldade de locomoção, seja ela
permanente, seja temporária, têm de ser tratados de modo especial
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para que possam se valer do princípio da igualdade.

As pessoas portadoras de deficiência já se vêem limitadas, e os
gestores do poder público têm de criar mecanismos visando a
amenizar essa limitação, proporcionando a essas pessoas uma vida
mais adequada. Esse é o escopo do projeto. Por meio de seus
mecanismos, assegura a essas pessoas os direitos consagrados pela
Constituição Federal, para que possam se sentir mais úteis e
integradas à sociedade.

No 1° turno, abordamos os aspectos legais e constitucionais que
amparam a proposição. Destacou-se, entre eles, a Lei n° 10.820, de
1992, que dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem adaptações
nos referidos coletivos, visando a facilitar o acesso e a permanência
de portadores de deficiência. Contudo, tal legislação é omissa, não
prevendo a reserva especial de assentos para pessoas com
dificuldade de locomoção, como quer a proposição.

Dessa forma, o vencido no 1° turno busca fazer justiça a essa
importante parcela da população, sendo de inegável benefício social,
visto ser expressivo o contigente dessas pessoas que utilizam o
transporte coletivo intermunicipal como meio de locomoção; contudo,
entendemos que, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos mantidos entre o Estado e os delegatários do serviço de
transporte coletivo intermunicipal, os beneficiários da futura lei não
devem ficar isentos do pagamento da passagem. Por isso,
apresentamos a Emenda n° 1 na parte conclusiva deste parecer.

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

94/2003, no 20 turno, com a seguinte Emenda n° 1 ao vencido no 1°
turno.

EMENDA N° 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1°:
"Art. 1° - .....
Parágrafo único - As pessoas a que se refere "caput" deste artigo

não ficam isentas do pagamento da passagem.".
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Gil

Pereira.
Redação do Vencido no 1° Turno
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PROJETO DE LEI N° 94/2003

Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de
locomoção temporária ou permanente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as concessionárias de transporte coletivo

intermunicipal de passageiros obrigadas a demarcar as duas primeiras
poltronas dos ônibus para uso preferencial de pessoas com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

Art. 2° - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°247/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 247/2003, do Deputado Paulo Piau, que declara
de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do
Oeste, com sede no Município de Limeira do Oeste, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 247/2003
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de

Limeira do Oeste, com sede no Município de Limeira do Oeste.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Produtores Rurais de Limeira do Oeste, com sede no Município de
Limeira do Oeste.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE A EMENDA N°3 AO PROJETO DE LEI N°
296/2003

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a Emenda n° 3 ao
Projeto de Lei n° 296/2003 visa a suprimir o art. 30 da proposição.

O projeto de lei em epígrafe recebeu da Comissão de Constituição e
Justiça parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com
as Emendas n° 1 e 2, por ela apresentadas. Esta Comissão e a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela
aprovação da proposição com as mencionadas emendas.

Retorna a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre a
Emenda n° 3, apresentada em Plenário.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 296/2003 visa a disciplinar os contratos de

prestadores de serviços para o registro eletrônico de infração de
trânsito, vedando que a remuneração esteja associada à
produtividade, bem como exigir que os recursos arrecadados com
multa sejam integralmente destinados à melhoria das estradas
rodoviárias e divulgados de forma detalhada.

A Emenda n° 3 visa à supressão do art. 3°, que exige a divulgação
detalhada dos valores arrecadados por meio de cobrança de multas
de trânsito.

Analisando-se atentamente a matéria, verifica-se que tal exigência
não deve constar da lei, uma vez que impõe ao Poder Executivo a
mobilização de uma estrutura administrativa para a organização dos
dados, desviando esforços das finalidades precípuas dos órgãos de
trânsito. Não se trata de esconder os valores arrecadados com multa,
porque sobre essa receita o Poder Executivo presta conta aos órgãos
de fiscalização e controle. Ocorre que o art. 23 da Lei n° 9.503, de
23/9/97 (Código de Transito Brasileiro), composto de 16 incisos,
estabelece um rol extenso de competências para os órgãos estaduais
responsáveis pelo trânsito, devendo-se concentrar esforços para o
melhor cumprimento da legislação federal.

Ademais, o detalhamento presente no art. 3 0 do projeto em tela,
exigindo, por exemplo, que se divulgue o número de multas em cada
ponto de controle, "por faixa de velocidade excedida", não se coaduna
com a natureza da lei material, que carrega a marca da abstração,
deixando detalhes para a regulamentação.

Pelas considerações apresentadas, entendemos que a supressão
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do art. 30, por meio da Emenda n° 3, é medida benéfica à
administração pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda n° 3,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n° 296/2003.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Leonardo Quintão - Dinis Pinheiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 28/10/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Barreto, ocorrido em Ouro Fino, em 19/10/2003. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2003

ATA

ATA DA 92a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 29/10/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 62/2003 - Projetos de Lei n os 1.205 a 1.210/2003 -
Requerimentos n

o
s 1.683 a 1.753/2003 - Requerimentos dos

Deputados Fábio Avelar, Gil Pereira e Paulo Cesar - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de
Fiscalização Financeira e de Transporte - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados André Quintão e Carlos Pimenta - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ? Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes;
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 6112003 - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil Pereira; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Paulo Cesar;
aprovação - Questões de ordem - Requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado Daimo Ribeiro
Silva - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Erniano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - 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
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Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - 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 Wanderley Ávila, 20- Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Antônio Andrade, 1 0-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento

Econômico, em atenção ao Requerimento n° 1.415/2003, do
Deputado Gil Pereira, informando que as solicitações contidas nesse
requerimento foram atendidas com a edição do Decreto n°43.618, do
Governador do Estado.

Do Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Secretário Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária, em atenção ao Requerimento n°
808/2003, da Comissão de Política Agropecuária, encaminhando
cópia de documentação relativa às atividades do ITER. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 808/2003.)

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos
Transportes, em atenção ao Requerimento n° 535/2003, do Deputado
Gil Pereira, prestando informação relativa ao assunto objeto do citado
requerimento.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
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DER-MG, prestando informações referentes ao Projeto de Lei n°
802/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 80212003.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, em atenção ao Requerimento n° 1.283/2003, da Comissão
de Transporte, prestando informações atinentes ao assunto objeto do
citado requerimento.

Do Sr. Paulo Emílio Coelho Lott, Chefe de Gabinete do Secretário
de Defesa Social, em atenção ao Requerimento n° 1.530/2003, da
Comissão de Administração Pública, informando que o assunto objeto
do citado requerimento foi encaminhado ao Chefe de Polícia Civil.

Da Sra. Ermínia Maricato, Secretária Executiva do Ministério das
Cidades, justificando sua ausência à reunião da Comissão Especial da
Expansão do Metrô do dia 28/1012003. (- A Comissão Especial da
Expansão do Metrô.)

Da Sra. Cida Porto, Chefe da Divisão de Convênios e Gestão -
Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - MG -, justificando sua
ausência à audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do
dia 15/10/2003. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sind-UTE MG, encaminhando abaixo-assinado de professores
de Educação Física do 1° e 2 0 ciclos do Ensino Fundamental da
Educação Básica de Minas Gerais em que manifestam seu repúdio à
intenção do Governo do Estado de reduzir o número de professores
de Educação Física habilitados do quadro de funcionários das escolas
de 1° e 2° ciclos, a partir de 2004. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Antônio Carlos Pena Pereira, Presidente do Sindicato das
Indústrias de Produtos de Cimento do Estado de Minas Gerais -
SIPROCIMG -, solicitando o arquivamento do Projeto de Lei n°
57812003, da Deputada Maria José Haueisen. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 578/2003.)

Do Sr. Adolfo Garrido, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
do DER-MG - SINDTER -, encaminhando carta entregue ao Secretário
de Transportes e Obras Públicas, em que explicita a difícil situação
por que passam os servidores do DER-MG. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. João Luiz da Silva Dias, Diretor-Presidente da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos - CBTLJ -, informando do recebimento de
convite para participar de reunião da Comissão Especial da Expansão
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do Metrô. (- A Comissão Especial da Expansão do Metrô.)

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 NJ° 62/2003
Altera a redação do art. 230 da Constituição do Estado e acrescenta

a ele os § 1°, 21 , 3 1 e 4°.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 230 da Constituição Estadual passa a ter a seguinte

redação:
"Art. 230 - Para os efeitos do disposto nesta seção, a Assembléia

Legislativa instituirá, como órgão auxiliar do Legislativo, o Conselho de
Comunicação Social do Estado de Minas Gerais, na forma da lei.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Rogério Correia - Fábio Avelar - Sidinho do Ferrotaco - Chico

Simões - Márcio Passos - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Ricardo
Duarte - Leonardo Moreira - Roberto Carvalho - Paulo Piau - Biel
Rocha - Doutor Ronaldo - Maria Tereza Lara - Paulo Cesar - Adelmo
Carneiro Leão - Doutor Viana - Weliton Prado - Durval Angelo - Maria
José Haueisen - José Henrique - Jô Moraes - Leonardo Quintão -
Adalclever Lopes - Laudelino Augusto - Antônio Andrade - João Bittar.

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

PROJETO DE LEI N° 1.205/2003
Dá a denominação de Rodovia Prefeito José Afonso de Oliveira ao

trecho que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Jose Afonso de Oliveira o

trecho da Rodovia LMG-868, que liga o Município de São Tomé das
Letras ao entrocamento da Rodovia LMG-862 - Três Corações.

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, 29 de outubro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: José Afonso de Oliveira nasceu na cidade mineira de

Andrelândia, em 19/10151, mas adotou São Tomé das Letras como
terra do coração.

Nessa acolhedora cidade sul-mineira, após pedir desligamento da
PMMG, corporação a que serviu com denodo e dedicação, deu curso
a atividade empresarial, com a extração e a comercialização do
quartzito São Tomé.

Angariou grandes amizades e o apreço da população de São Tomé
das Letras, a ponto de ter sido conduzido à chefia do Poder Executivo
Municipal.

Assim, foi Prefeito dessa cidade por dois mandatos, o primeiro de
1989 a 1992, quando começou a sua luta para a pavimentação do
trecho da LMG-868, sonho esse que não conseguiu realizar. Já no
segundo mandato de 1997 a 2000, conseguiu junto ao então
Governador Eduardo Azeredo as verbas para o início das obras que
se dariam em 1998.

Um pouco antes do início da obra, na data de 17/12/97, veio a
falecer vítima de um acidente automobilístico, quando se dirigia para a
cidade do Rio de Janeiro para receber o prêmio de Prefeito-Destaque
daquele ano.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta nossa 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° 1.20612003
Inclui no currículo do ensino formal conteúdos voltados ao processo

de envelhecimento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Torna-se obrigatória a inclusão, no currículo do ensino

formal, de disciplinas e conteúdos voltados ao processo de
envelhecimento das pessoas, com relação ao respeito e à valorização
do idoso pela sociedade, de forma a eliminar o preconceito e a
produzir conhecimentos sobre a matéria.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2003.
João Biliar
Justificação: Notadamente o povo brasileiro não está preparado

culturalmente e socialmente para o trato com o ser humano idoso, o
que dificulta a inter-relação com o idoso, dificuldade observada
também com os obesos, os podadores de necessidades especiais,
etc., guardadas naturalmente as devidas proporções. Com o passar
dos anos, o ser humano passa por inúmeras transformações. No
processo de envelhecimento, nos tornamos gradualmente menos
ágeis, diminuem as acuidades visual e auditiva, etc., o que dificulta o
uso e o acesso aos transportes, aos hospitais, às repartições, aos
espaços culturais, às escadas, aos banheiros, etc.

A exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, onde o respeito
à integridade e à dignidade do idoso já é uma realidade, o novo
estatuto do idoso possibilitará que no Brasil ocorra a mesma evolução.

Destacamos que este projeto de lei, baseado no novo estatuto do
idoso, em seu art. 22, amenizará as dificuldades dos idosos, pois que
trata da obrigatoriedade de se inserirem, nos currículos mínimos dos
diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o processo
de envelhecimento (gerontologia), proporcionando respeito e
valorização do idoso, de forma a reduzir o preèonceito e a produzir
maior conhecimento sobre a matéria, para esta e as próximas
gerações.

- 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° 1.207/2003
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de

Alcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool

e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar será
formulada e executada como parte da política de desenvolvimento
socioeconômico regional integrado e sustentável e estará voltada para
a geração de emprego e renda nas regiões administrativas do Estado.

rs
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§ 10 - Entende-se, para efeito dessa rei, por microdestilaria a

unidade com capacidade de produção de até 5.000 (cinco mil) litros de
álcool por dia;

§ 2° - Serão atendidas prioritariamente por essa política as regiões
cuja vocação agrícola é para a produção da cana-de-açúcar em
pequenas e médias propriedades.

Art. 20 - São objetivos gerais da Política Estadual de Incentivo às
Microdestilarias de Alcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar:

- estimular investimentos em pequenos empreendimentos de
interesse das comunidades rurais, do agricultor familiar, das
associações e das cooperativas como forma de incentivar a produção
do álcool combustível para o auto-abastecimento, da aguardente, do
açúcar mascavo, da rapadura e de outros produtos derivados da
cana-de-açúcar;

II - criar alternativa de emprego e renda em regiões produtoras de
cana-de-açúcar.

Art. 30 - São objetivos específicos da Política Estadual de Incentivo
às Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados
da Cana-de-Açúcar:

- apoiar a implantação e o desenvolvimento das microdestilarias de
álcool e fábricas de beneficiamento dos produtos derivados da cana-
de-açúcar em regiões do Estado com vocação para a produção de
cana-de-açúcar;

II - criar oportunidades de renda e de trabalho para os novos
projetos beneficiados pelos assentamentos de reforma agrária;

III - estimular atividades agropecuárias que se beneficiem dos
subprodutos do beneficiamento da cana-de açúcar;

IV - estimular parcerias entre os órgãos estaduais e federais de
pesquisa e extensão rural, com o objetivo de dotar tecnologicamente
esses empreendimentos, aumentando a produtividade agrícola e a
eficiência tecnológica;

V - criar mecanismos para viabilizar a comercialização dos produtos
derivados da cana-de-açúcar, além de estimular a produção do álcool
combustível para consumo dos cooperados, em caso de cooperativa,
dos associados, em casos de associações, ou dos produtores rurais
independentes;
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VI - criar linhas de créditos para financiar projetos de

microdestilaria ou beneficiamento dos produtos derivados da cana-de-
açúcar;

VII - articular as políticas de incentivo às microdestila rias aos
programas de geração de emprego e renda, buscando o
desenvolvimento regional integrado e sustentável;

VIII - estimular a busca constante da qualidade dos produtos, por
intermédio de cursos de capacitação e organização empresarial;

IX - criar campanhas de promoção dos produtos das microdestilarias
e derivados da cana-de-açúcar, apoiando e estimulando a sua
colocação no mercado consumidor;

X - estimular o cooperativismo e o associativismo;
Xl - buscar integração entre a produção agrícola, o beneficiamento e

as práticas de conservação e sustentabil idade do meio ambiente;
XII - incentivar a produção da cana-de-açúcar e de produtos

derivados como forma alternativa ao desmatamento florestal.
Art. 40 - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo às

Microdestilarias e ao Beneficiamento dos Produtos Derivados da
Cana-de-Açúcar:

- o crédito rural;
II - o incentivo fiscal e tributário;
III - a pesquisa agropecuária e tecnológica;
IV - a extensão rural e a assistência técnica;
V - a promoção e comercialização dos produtos;
VI - o certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à

comercialização.
Art. 50 - São atribuições do Estado:

- o planejamento e a coordenação das políticas de incentivo;
II - a definição da viabilidade técnica e econômica dos projetos;
III - o acompanhamento da execução da política pública;
IV - o apoio à elaboração, ao desenvolvimento, à execução e à

ope racionalização dos empreendimentos por intermédio das
empresas de pesquisa agropecuária e a de extensão rural, dando
suporte técnico aos projetos;

V - a busca de parcerias com outras entidades, públicas ou privadas,
para maximizar a produção e a comercialização dos produtos;

VI - a promoção de cursos de formação e capacitação gerencial para

ri
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os empreendedores, por meio de parcerias com centros
tecnológicos, universidades, organizações não governamentais e
centros de formação;

VIII - a elaboração de um cadastro das microdestilarias do Estado;
IX - a manutenção atualizada de um cadastro das microdestilarias

constituídas ou em constituição e das inovações propostas para esse
segmento da produção agropecuária;

X - a viabilização de espaços públicos, em parceria com os
municípios e a iniciativa privada, tais como feiras e mercados do
produtor destinados à comercialização dos produtos, estimulando a
sua colocação no mercado consumidor;

XI - o estímulo à integração das microdestilarias no Estado, por meio
da constituição de uma rede solidária, com o intuito de ampliar
negócios e a criação de novas unidades;

XII - a criação de um selo de identificação para os produtos
derivados das microdestilarias e das fábricas de beneficiamento para
promover a comercialização e garantir a qualidade;

§ 1° - A Política Estadual de Incentivo às Micrõdestilarias e ao
Beneficiamento dos Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar contará
com um órgão específico de gestão com a atribuição de
operacionalizar o disposto neste artigo.

§ 20 - O órgão a que se refere o § 1° deste artigo terá composição
paritária entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos
governamentais e entidades dos empreendedores.

Art. 60 - Constituem público prioritário da política de incentivo os
agricultores familiares, os pequenos e médios produtores rurais, os
trabalhadores que trabalham em regime de parceria, os meeiros, os
comodatários, os assentados em projetos de reforma agrária e os
arrendatários rurais;

Art. 70 - A Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias será
executada com recursos públicos e privados.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2003.
Padre João
Justificação: Buscar alternativas de energia que garantam a

sustentabilidade do meio ambiente e que promovam emprego e renda
no campo é dever e compromisso do Estado. Ao propor essas
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políticas públicas, buscamos adequar a realidade de regiões
mineiras, tais como a Zona da Mata, o Norte e o Nordeste, a
processos produtivos que despertem sua vocação natural e se
utilizem dos investimentos já realizados e que, atualmente, passam
por crises de mercado.

Não pretendemos, no entanto, ressuscitar um programa erigido com
base na monocultura e no monopólio produtivo das grande refinarias.
Ao contrário, queremos propor um novo paradigma para a produção
do álcool combustível para auto-consumo, permitido pela Agência
Nacional de Petróleo - ANP -, aliado ao beneficiamento dos produtos
derivados da cana-de-açúcar e baseado nas microdestilarias, ou seja,
nos pequenos e médios produtores rurais, que lutam por um único
subsídio: o mercado para os seus produtos.

Do Estado esperam o incentivo, as linhas de crédito, a pesquisa e a
extensão rural, a capacitação e o estímulo tributário. Como resultado,
teremos criado alternativas viáveis para a produção agrícola em
pequenas propriedades, evitando o seu abandono ou até mesmo a
sua inviabilidade produtiva. Além do álcool etílico, uma microdestilaria
poderá ainda aproveitar a vinhaça para fertilização do solo ou
produção de biogás; a palha e o bagaço de cana-de-açúcar para
fabricação de ração animal ou para gerar eletricidade em pequenas
usinas; o beneficiamento do melado, do açúcar mascavo, da
rapadura, da garapa e do palmito da ponta da cana-de-açúcar,
alimento de apreciável valor protéico.

Políticas de incentivo às microdestilarias colocam o Brasil em linha
de igualdade com outros países, como os Estados Unidos, em que o
principal incentivo à produção do álcool é a desoneração fiscal,
estimulando até mesmo os produtos de milho para a conversão em
etanol. Na União Européia, os subsídios destinam-se aos produtores
de uva que utilizam as de baixa qualidade para a produção do etanol.

Portanto, senhores Deputados, a proposta de política pública de
estímulo às microdestilarias pretende resgatar a produção no campo,
principalmente em regiões onde afloram as desigualdades sociais e os
produtores encontram-se sem alternativas de sobrevivência digna em
suas propriedades rurais.

- 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.
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102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.208/2003
Dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à

proteção de perímetros de imóveis no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Para efeito desta lei, toda cerca destinada à proteção de

perímetro de imóveis e que seja dotada de corrente elétrica é
denominada "cerca energizada.".

Art. 20- As empresas e pessoas físicas que se dediquem à
instalação de cercas energizadas deverão possuir registro no CREA e
possuir engenheiro-eletricista na condição de responsável técnico.

Art. 3°- Para a instalação de cercas energizadas, será exigido
projeto técnico, com a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART -, obedecidas as normas técnicas brasileiras e, na
ausência destas, as normas técnicas internacionais, editadas pela
International Eletrotecchnical Commission - IEC -, que regem a
matéria.

Parágrafo único - A obediência a estas normas técnicas deve ser
objeto de declaração expressa do técnico responsável pela instalação,
responsabilizando-se ele por eventuais informações inverídicas.

Ad. 40 - A fiscalização das instalações de cercas energizadas será
realizada pelo órgão competente do Estado de Minas Gerais,
estabelecido no decreto de regulamentação.

Art. 50 - As cercas energizadas deverão utilizar corrente elétrica com
as seguintes características técnicas:

- tipo de corrente intermitente ou pulsante;
II - potência máxima: 5( cinco ) joules;
III - intervalo dos impulsos elétricos (média): 50 (cinquenta)

impulsos/minuto;
IV - duração dos impulsos elétricos (média ): 0,001 segundos - 1

centésimo de segundos.
Art. 60 - A unidade de controle de energização da cerca deve ser

constituída, de no mínimo, um aparelho energizador de cerca que
apresente um transformador e um capacitor.

Parágrafo único - E vedada a utilização de aparelhos energizadores
fabricados a partir de bobinas automotivas ou "fly-backs" de televisão
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e a utilização de caixas de material que cause indução elétrica.

Art. 7° - A instalação de cercas energizadas deve obedecer aos
seguintes parâmetros:

- ter sistema de aterramento específico para a espécie, não
podendo ser utilizado para esse fim outros sistemas de aterramento
existentes no imóvel;

II - ter os cabos elétricos destinados às conexões com a unidade de
controle e com o sistema de aterramento comprovadamente com
características técnicas para isolamento mínimo de 10 kW. (10
quilowatts);

III - utilizar no sistema isoladores fabricados em material de alta
durabilidade, não hidroscópico e com capacidade de isolamento
mínimo de 10 kW (10 quilowatts) mesmo na hipótese de utilização de
estruturas de apoio ou suporte dos arames feitos em material isolante.

Art. 80 (- A cada iam (dez metros) de cerca energizada nos portões
e/ou nas podas de acesso existentes ao longo da cerca e , em cada
mudança de direção dela, devem ser instaladas placas de
advertência.

Parágrafo único - As placas de advertência a que se refere o "caput"
deste artigo, devem ter dimensões mínimas de 10 cm (dez
centímetros) de altura por 20 cm (vinte centímetros) de largura,
contendo texto e símbolos voltados para ambos os lados da cerca,
com as seguintes características

- cor de fundo amarelo;
II - caracteres grafados em cor preta, com dimensões mínimas de

2,00cm (dois centímetros) de altura por 0,50 cm (meio centímetro) de
espessura, contendo o texto "Cerca Energizada" ou 'Cerca
Eletrificada.";

III - contendo símbolo em cor preta, que possibilite, sem margem a
dúvidas, a interpretação de que se trata de um sistema dotado de
energia elétrica e que pode causar choque elétrico.

Art. 90 - Os arames utilizados para condução da corrente elétrica da
cerca energizada devem ser do tipo liso, com bitola mínima de 2,1 mm
(dois vírgula um milímetros).

Parágrafo único - E vedada a utilização de arames farpados ou
similares para condução da corrente elétrica da cerca energizada.

Art. 10 - Sempre que a cerca energizada for instalada na parte
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superior de muros, grades, telas ou estruturas similares, o
primeiro fio de arame energizado deve estar a uma altura mínima de
1,80m ( um metro e oitenta centímetros) em relação ao nível do solo
da parte externa do imóvel cercado.

Parágrafo único - A cerca energizada deve ter no mínimo 1,00m (um
metro) acima da estrutura de apoio e possuir pelo menos seis arames
energizados.

Art. 11 - Sempre que a cerca energizada possuir tios de arame
energizados desde o nível do solo, eles devem estar separados da
parte externa do imóvel cercado através dos muros, grades, telas ou
estruturas similares, até a altura de 1,80m( um metro e oitenta
centímetros), em relação ao nível do solo.

Art.1 2 - O espaçamento horizontal entre os arames energizados
e/ou entre o primeiro arame energizado e a estrutura de apoio deve
situar-se na faixa entre 10cm (dez centímetros) e 20 cm (vinte
centímetros).

Art. 13- Para instalação de cerca energizada na divisa entre imóveis
limítrofes, deve haver prévia e explícita concordância dos respectivos
proprietários.

Parágrafo único - Na hipótese de haver recusa por parte de um dos
proprietários de imóveis limítrofes, a cerca energizada pode ser
instalada com um ângulo máximo de 45° (quarenta e cinco graus) de
inclinação para dentro do imóvel do proprietário interessado.

Art. 14 - A empresa ou o técnico responsável pela instalação,
sempre que solicitado pelo poder público, devem apresentar ao órgão
competente do Estado atestado comprobatório das características
técnicas da corrente elétrica na cerca energizada instalada.

Parágrafo único - Para efeitos de fiscalização, as características
técnicas da instalação da cerca energizada devem atender aos
parâmetros fixados nesta lei e na legislação que a regulamentar -
normas técnicas brasileiras ou normas técnicas internacionais.

Art. 15 - Os locais que já possuírem instalações elétricas de
segurança deverão se adaptar às normas ou apresentar documentos
da empresa competente com a avaliação do técnico responsável pela
instalação ao órgão estadual competente.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,
no prazo de noventa dias após sua publicação.



1709
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário.
Sara das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Pastor George
Justificação: Pelo caráter imperioso e relevante que o mérito desta

proposição apresenta, propomos o projeto, pelos benefícios a seguir
descritos e por nós nesta oportunidade defendidos. O desemprego
avança a cada dia, e, junto com ele, a marginalidade. Os assassinos,
os arrombamentos, os assaltos se multiplicam principalmente em
residência e empresas. O marginal já não respeita grades, cachorros,
alarmes, etc. O sistema de segurança patrimonial mediante a
utilização de cercas eletrônicas, quando observadas as especificações
técnico- específicas recomendadas, não coloca em risco a vida nem a
saúde de pessoas e de animais. Sabe-se que a corrente elétrica tem
efeitos diferentes sobre o corpo humano, segundo a instensidade, a
freqüência, o tempo de duração e o caminho percorrido pela corrente.
A freqüência do eletrificador utilizado em cercas energizadas e
eletrônicas é de 1Hz, fora, portanto , do intervalo de suscetibilidade.
De acordo com a publicação Engincering a Safe Environment"(
Stoner, Smathers e outros), os efeitos físicos de corrente variam
conforme o tipo de corrente : contínua, alternada ou pulsante. O
choque de eletrificador de cerca é inofensivo, tanto para animais como
para pessoas, pois, sendo a corrente pulsante, esta é de baixa
energia, não ocasionando queimaduras nem danos físicos.
Acrescente-se ainda que, além da demonstrada inofensividade do
choque elétrico que provocam, os dispositivos que compõem o
sistema eletrificador das cercas de segurança eletrônicas, se
instalados em altura inacessível até mesmo para pessoas de mais
elevada estatura, só se tornam acessíveis a quem se disponha a
escalar o muro sobre o qual se encontram instalados. Cacos de vidro,
pontas de lança e cães ferozes podem ocasionar imprevistos
desagradáveis, principalmente com crianças. A cerca eletrônica dá o
choque, mas não mata, só assusta, e muito. Talvez isso acabe
inibindo a ação dos assaltantes. Desta forma, apresentamos este
projeto visando a regulamentar a instalação de cercas energizadas em
nosso Estado, para dar maior segurança a empresas e residências,
que não ficarão sujeitas ao risco de acidentes pela utilização de

rs
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cercas eletrônicas fora dos parâmetros desejáveis de proteção.
Justificado o projeto, expondo mérito e direito, salvo melhores
considerações, esperamos a apreciação e a aprovação dele pelos
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.209/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Acesita para o

Desenvolvimento Social, com sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Acesita para

o Desenvolvimento Social, com sede no Município de Timóteo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Companhia de Aços Especiais Itabira, hoje Acesita

S.A., assim apresenta a história da Fundação Acesita para o
Desenvolvimento Social: "Desde a sua fundação, em 1944, na cidade
de Timóteo, a Acesita S.A., única produtora integrada de aços planos
inoxidáveis e siliciosos da América Latina, tem tido uma atuação
pioneira e firme no desenvolvimento do município e do Vale do Aço.

Consciente de sua responsabilidade social, a empresa criou em
1994 a Fundação Acesita para o Desenvolvimento Social para,
através dela, colocar em prática ações de cidadania e melhoria da
qualidade de vida da comunidade onde está instalada.

Ao deixar para trás uma relação paternalista com a comunidade, e
ciente dos limites de suas responsabilidades, a Acesita através da
Fundação Acesita, atua como agente facilitador e promotor de
desenvolvimento das pessoas e da sociedade regional, em parceria
com os poderes públicos federal, estadual e municipal e entidades
privadas. Assim, ela dá sua contribuição para que o Vale do Aço, em
especial a cidade de Timóteo, tenha condições de crescimento auto-
sustentado e independente.

A Fundação Acesita desenvolveu e detém hoje um avançado "know-
how" em técnicas administrativas e gerenciais do terceiro setor. Elas
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são postas em prática junto a essas comunidades através da
geração e da implementação de programas que possam otimizar os
recursos investidos e perenizar os resultados esperados".

Percebe-se, então, que a Fundação Acesita para o Desenvolvimento
Social, entidade sem fins lucrativos, executa ações que abrangem
cinco áreas específicas: educação, cultura, educação ambiental, ação
comunitária e instituto do inox.

Entre as atividades desenvolvidas pela Fundação Acesita podemos
destacar:

1 - Alfabetização na 30 Idade - Projeto Construindo o Saber;
2 - Grupos de Multiplicadores da Metodologia Participativa e Práticas

Solidárias;
3 - Curso de Artesanado Mãos de Ouro;
4 - Teatro Arte na Maturidade;
5 - Seminário de Saúde e ciclo de palestras;
6 - Voluntários do Vale - promoção do trabalho voluntário como

prática de cidadania;
7 - Programa de Capacitação da Cadeia Produtiva - FCCP -;

capacitação de pessoas da comunidade para o trabalho com aço inox;
8 - Cantata de Natal;
9 - Cursos e oficinas, inclusive aqueles destinados à geração de

empregos e renda;
10 - Informática na escola, programa de instalação de

microcomputadores e impressoras nas escolas públicas ligadas ao
Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino;

11 - Projeto Estudar;
12 - Prêmio Fundação Acesita Valorização da Educação de

Qualidade.
Inúmeros outros projetos poderiam ser citados; importante é dizer,

contudo, que os projetos realizados vêm apresentando resultados
significativos, ensejando o reconhecimento e o respeito dos públicos
interno e externo pelo trabalho desenvolvido pela Fundação Acesita.
Conceder-lhe, pois, o título de entidade de utilidade pública é dever de
justiça.

Ressalte-se que a documentação apresentada está em consonância
com a Lei n° 12.912, de 2717/98, que dispõe sobre o assunto

Desta forma, espero o costumeiro apoio de meus pares à aprovação
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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° 1.21012003
Declara de utilidade pública a Fundação Medioli, com sede no

Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Medioli, 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.
Saia das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Vanessa Lucas
Justificação: A Fundação Medioli, sem fins lucrativos, é pessoa

jurídica de direito privado, dotada de patrimônio próprio, com
autonomia administrativa e financeira.

Valendo-se dos seus recursos, das doações e do trabalho
voluntário, luta incessantemente para dar assistência às crianças
carentes, às pessoas idosas e aos podadores de alguma deficiência
física, buscando não só amenizar suas dificuldades materiais, mas
também confortá-los espiritualmente.

Visa, igualmente, a desenvolver ações que possam implicar uma
vida mais digna e humana para a comunidade e o fortalecimento do
espírito fraterno.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana e por apresentar os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.683/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviado ao

Secretário da Saúde pedido de informações sobre a possibilidade do
pagamento das dívidas que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.684/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja

rÀ
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formulado voto de congratulações com o Lar de Amparo e
Promoção Humana, com sede no Município de Uberlândia, pela
passagem de seus 20 anos de fundação. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.685/2003, do Deputada Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Sebastião Roberto de
Paiva, Vice-Prefeito Municipal de Campos Gerais, pelo excelente
trabalho desenvolvido no município.

N° 1.686/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Moacir Luiz, Vice-Prefeito
Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.687/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Grossi,
Vice-Prefeito Municipal de Jacutinga, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.688/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Helder Campos Camilo,
Vice-Prefeito Municipal de Coronel Pacheco, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.689/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Loures Ciconeli,
Vice-Prefeito Municipal de Goianá, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.690/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Domingos Sávio de
Miranda Paiva, Vice-Prefeito Municipal de Sem-Peixe, pelo excelente
trabalho desenvolvido no município.

N° 1.69112003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Dimas Casas,
Vice-Prefeito Municipal de Serranos, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.692/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rogério Ferraz de Moura,
Vice-Prefeito Municipal de Itamarati de Minas, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.693/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Conceição Munhoz,

rÀ'
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Vice-Prefeita Municipal de Ouro Fino, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.694/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Angela Maria de Souza,
Vice-Prefeita Municipal de Bom Repouso, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.695/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elias José da Fonseca,
Prefeito Municipal de Alagoa, pelo excelente trabalho desenvolvido no
município.

N° 1.696/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Vicente da Silva,
Prefeito Municipal de Alpinópolis, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.697/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ari Lopes dos Santos,
Prefeito Municipal de Aiuruoca, pelo excelente trabalho desenvolvido
no município.

N° 1 .698/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Adolfo Andrade Brandão,
Prefeito Municipal de Bom Repouso, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.699/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Rabelo, Prefeito
Municipal de Campos Gerais, pelo excelente trabalho desenvolvido no
município.

N° 1.700/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Darcy Teixeira,
Vice-Prefeito Municipal de Minduri, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.701/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Joaquim do Prado,
Prefeito Municipal de Carmo da Cachoeira, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1 .702/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Márcio Ferreira,
Prefeito Municipal de Conceição do Rio Verde, pelo excelente trabalho
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desenvolvido no município.

N° 1.703/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Gomes do Couto,
Prefeito Municipal de Sem-Peixe, pelo excelente trabalho
desenvolvido no município.

N° 1.704/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Pedro Siqueira Miguel,
Prefeito Municipal de Serrania, pelo excelente trabalho desenvolvido
no município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.705/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. André Estevão Ubaldino
Pereira, Procurador e Coordenador da Promotoria de Combate ao
Crime Organizado, pelos excelentes serviços prestados ao Judiciário
do Estado.

N° 1.706/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcial Vieira de Souza,
Coordenador da Procuradoria de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público, pelos excelentes serviços prestados ao Judiciário do Estado.

N° 1.70712003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Mana,
pelos excelentes serviços prestados ao Judiciário do Estado.

N° 1.708/2003, do Deputado Leonardo Moeira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gilvan Alves Franco,
Coordenador da Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes de
Prefeitos Municipais, pelos excelentes serviços prestados ao
Judiciário do Estado. ( - Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 1.709/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o cantor Emerson Nogueira
pelo recebimento do título de cidadania sãojoanense, concedido pela
Câmara Municipal de São João Nepomuceno. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.710/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à ligação
asfáltica entre os Municípios de Dom Joaquim, Conceição do Mato
Dentro e Senhora do Porto. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.711/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso ao jornal "Diário do Comércio"
pelo transcurso do 71° ano de sua fundação. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao
Requerimento n° 1.631/2003, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 1.712/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Gabinete Militar do
Governador pelo transcurso do 40° ano de sua criação. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 1.713/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Centro de Referência do
Professor e com a Fundação Newton Paiva Ferreira para o
Desenvolvimento Cultural e Social pela apresentação ao público de
acervo de pinturas mineiras. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.714/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Comercial do
Barro Preto pelo transcurso do 5° aniversário de sua criação. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 1.715/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornalista Mozahir Salomão
pelo lançamento do livro "Jornalismo Radiofônico e Vinculação
Social".

N° 1.716/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT - com vistas à restauração asfáltica
dos trechos de estrada que menciona, entre os Municípios de Areado,
Varginha e Paraguaçu, com extensão de 37,72km.

N° 1.717/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT - com vistas à restauração asfáltica
dos trechos de estrada que menciona, entre os Municípios de Areado,
Varginha e Paraguaçu, com extensão de 54,27km.

N° 1.718/2003, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT - com vistas à construção de
passarela sobre o trevo de acesso ao Município de Elói Mendes. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

rsT
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N° 1.71912003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja

formulado apelo ao Ministro das Comunicações e ao Diretor Regional
da ECT no Estado com vistas à instalação de uma agência dos
correios e de um Banco postal no Município de São Domingos das
Dores.

N° 1.720/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro das Comunicações e ao Diretor Regional da ECT no
Estado com vistas à instalação de um Banco postal junto à agência
dos correios do Município de Cônego Marinho.

N° 1.721/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro das Comunicações e ao Diretor Regional da ECT
com vistas à implantação de agência dos correios e Banco postal no
Município de lmbé de Minas.

N° 1.722/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro das Comunicações e ao Diretor Regional da ECT
com vistas à implantação de agência dos correios e Banco postal no
Município de São Sebastião do Anta. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 1.723/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Gabinete Militar do Governo
do Estado pela passagem de seu 400 aniversário. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 1.712/2003, nos termos
do § 20 art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.724/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Cel. Hamilton Firmino da
Silva pelos serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba.

N° 1.725/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ten. Cel. Emanuel da Paixão
Kappel pelos serviços prestados à sociedade do Município de
Uberaba.

N° 1.726/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Cel. Roberto Benigno pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba.

N° 1 .727/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Maj. Mateus Queiroz Correa
pelos serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba. (-
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Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.728/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Silvio Prata pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e médico do
Programa Saúde da Família.

N° 1.729/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Olindo Miziara pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e médico do
Programa Saúde da Família.

N° 1.73012003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto A. Abdanur pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 1.731/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Renê Cecílio pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 1.732/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Newton Prata pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 1.733/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sra. Maria Rosa Bilharinho
pelos serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professora da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 1 .734/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ismael Ribeiro pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.

N° 1.735/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Edson Reis Lopes pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor e pesquisador da Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro.

N° 1.736/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Edmundo
Chapadeiro pelos serviços prestados à sociedade do Município de
Uberaba como professor e pesquisador da Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro.

N° 1.73712003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elbas Almeida pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e como
chefe dos médicos do Programa Saúde da Família.

N° 1.738/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Lineu Miziara pelos
serviços prestados à sociedade do Município de Uberaba como
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e
apresentador do Programa Revista Médica da TV Universitária de
Uberaba.

N° 1.739/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Odo Adão pelos serviços
prestados à sociedade do Município de Uberaba como professor da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e Vice-Prefeito Municipal
de Uberaba. (-Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.740/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
a correição no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Pardo de Minas,
em virtude de denúncias apresentadas à Comissão.

N° 1.741/2003, da Deputada Jô Moraes, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a União Nacional dos Servidores Públicos
Civis do Brasil Sindicato Nacional - UNSP - pelo transcurso do 500
aniversário de sua fundação e pela eleição da nova Diretoria Regional
de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 1.742/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Escola Estadual General Sylvio Paulino
de Oliveira, em Conselheiro Lafaiete, pela classificação em 2° lugar no
Prêmio Praticando Prevenção em Saúde Bucal, promovido pela
Secretaria da Educação. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.74312003, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do



1720
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE - com vistas a que
envie a esta Casa fotocópia do inteiro teor dos contratos e convênios
que menciona, firmados pelo referido Instituto. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.744/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Edson de Souza Vilela, Prefeito
Municipal de Carmo do Cajuru, pelo excelente trabalho realizado na
área de saúde, em especial, pelo programa de amamentação. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 1.745/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos policiais civis da Delegacia
Especializada de Crimes contra a Vida de Contagem - 6 0 DSPM - pela
investigação do homicídio do militar reformado José Alves Pereira,
ocorrido em 17/4/2003. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.74612003, do Deputado Sebastião Helvécio, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do BDMG discriminação do saldo disponível
do Programa Novo SOMMA, alusivo aos valores liberados para 36
municípios.

N° 1.747/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do BDMG relação nominal dos cinco
municípios com financiamento, pelo Programa Novo SOMMA, de
R$9.080.000,00, autorizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.748/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vittorio Medioli,
Presidente da Sada Transportes e Armazenagens Ltda., pelo
recebimento do Prêmio Nacional de Conservação e Uso Racional de
Combustível. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.749/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à nomeação
dos candidatos aprovados no concurso da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, nas cidades do interior do
Estado, no ano de 2002.

N° 1.75012003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Chefe do DETRAN-
MG, com vistas à autorização de expedição da Carteira de Habilitação
de Condutores de Veículos nas sedes das regiões administrativas do
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Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.751/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Estrela do Sul com vistas a
que seja regularizado o repasse das verbas devidas ao Hospital
Sebastião Paes de Almeida, com sede nesse município. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 1.752/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Escola da Criança - Espaço
de Adolescer pelo seu destaque na área educacional do Município de
Uberlândia.

N° 1.753/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o colégio São Pascoal por seu
destaque na área educacional do Município de Uberlândia. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja realizado seminário para
se discutir a política de saneamento no Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gil Pereira e Paulo Cesar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Fiscalização Financeira e de Transporte.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, servidores, registro,
com alegria, que Belo Horizonte sedia o 2° Festival Lixo e Cidadania,
iniciativa do Fórum Nacional e do Fórum Estadual Lixo e Cidadania,
da Associação dos Catadores de Papel e Material Reciclável de Belo
Horizonte - ASMARE -, contando com a participação demais de mil
convidados ilustres, catadores de material reciclável de todo o País.
Esses trabalhadores urbanos discutem políticas de coleta seletiva, de
reciclagem do material recolhido, de geração de renda, de inclusão
social e de produção cultural.

Registro ainda que esta Assembléia, por meio de uma concorrida
audiência pública realizada na segunda-feira, abriu o Festival Lixo e
Cidadania, discutindo uma política pública para coleta seletiva nos
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municípios, uma das políticas mais importantes para o Estado. O
grande desafio é a erradicação dos lixões no Estado e no Brasil.

Deixo aqui um dado preocupante para nós, Deputados: no Brasil,
68% dos municípios possuem lixões a céu aberto.

Imaginem o risco de morte que esses lixões, que não possuem
disposição final adequada e ambientalmente correta, acarretam para
milhares de pessoas que, infelizmente, sobrevivem deles. Imaginem o
risco para as crianças. Há famílias inteiras que sobrevivem desses
lixões. E fundamental que os municípios brasileiros se conscientizem
da importância do tratamento e da disposição final adequada desse
lixo. E preciso que a sociedade se conscientize da importância de se
reduzir a produção do lixo, que também é sinônimo de desperdício.
Cinquanta por cento desse lixo é orgânico, ou seja, é alimento que
poderia matar a fome de milhões de brasileiros se não fosse
desperdiçado.

Primeiramente, registro a importância do debate que o Fórum Lixo e
Cidadania traz para a sociedade mineira. Há necessidade de
erradicarmos esses lixões nos municípios mineiros, especialmente os
que estão acima de 50 mil habitantes. Esses municípios são
responsáveis pela produção de mais de 50% do lixo produzido em
Minas Gerais. Esse encontro tem a finalidade de chamar a atenção da
sociedade mineira de que 68% dos municípios brasileiros não tratam
adequadamente o seu lixo. Em segundo lugar, promover ampla
conscientização da sociedade para reduzir o desperdício, promover a
produção total do lixo, tratar e separar adequadamente o lixo
produzido, apontando para a sua coleta seletiva.

Deputados e Deputadas, há hoje um desafio que deve ser
enfrentado de maneira compatível e convergente com os desafios
ambientais, ou seja, desafios sociais que se encerram também na
problemática dos lixões. Hoje, no Brasil, há 500 mil catadores de
material reciclável, que são trabalhadores urbanos. Então, é
importante que se realize o trabalho de erradicação dos lixões,
gerando-se renda para as pessoas que sobrevivem inadequadamente
deles.

A audiência pública realizada nesta Casa teve importância histórica
para o Estado. Esse debate público, levado a cabo pela Assembléia,
contou com a participação de mais de 800 catadores de material
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reciclável do Estado e do Brasil, além de especialistas e de ONGs
internacionais. Reivindicou-se do Governo Estadual alteração na
Deliberação Normativa n° 52, do COPAM, que trata do licenciamento
ambiental de cidades com mais de 50 mil habitantes, para a
implantação de aterro sanitário. Um artigo proíbe a permanência de
catadores nesses locais. E correto erradicarmos os lixões e
preocuparmo-nos com essas pessoas que se sujeitam ao risco de
doenças. Não poderíamos incorrer no erro de acabar com os lixões
sem dar alternativas de geração de emprego e de renda para as
milhares de pessoas que dependem do recolhimento do lixo, ou seja,
do material reciclável, para sobreviverem.

Tivemos a solicitação por parte do Fórum Estadual Lixo e Cidadania
para que essa deliberação, ao proceder ao licenciamento ambiental
através da FEAM para implantação de aterros sanitários e usinas de
tratamento de lixo, obrigatoriamente incorporasse os catadores de
material reciclável em programas de geração de emprego e renda, de
preferência na própria coleta seletiva e na reciclagem do material
tratado, com a destinação final correta. Essa reivindicação teve pleno
acolhimento por parte do Secretário de Estado do Meio Ambiente. O
Dr. José Carlos Carvalho se comprometeu aqui, diante de 800
catadores de material reciclável de todo o País, a acolher essa
importante reivindicação. Na parte da noite, na Casa do Conde, na
abertura oficial, contando, aliás, com a presença da Ministra Marina
Silva, o Secretário também assumiu um outro compromisso da mais
alta importância: proceder à revisão dos critérios de compensação dos
municípios, através do ICMS ecológico, fazendo com que os
municípios tivessem a compensação, a destinação de recursos que
fossem utilizados em projetos de coleta seletiva com mão-de-obra dos
catadores de material reciclável do Estado.

Essas duas reivindicações foram apresentadas e discutidas nesta
Assembléia Legislativa e, felizmente, tiveram o comprometimento
público por parte do Secretário do Meio Ambiente. São duas medidas
importantes para que possamos, em Minas Gerais, erradicar os lixões,
que atingem hoje 68% dos municípios brasileiros, e criar oportunidade
de geração de renda para esses milhares de pessoas humildes, que
devem ser também incorporadas no processo de coleta seletiva, como
foi feito na cidade de Belo Horizonte através da ASMARE, com o
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apoio fundamental da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Pastoral
de Rua, da Cáritas, e que teve inestimável apoio no primeiro Governo
do PT em Belo Horizonte. Este reconheceu os catadores de papel
como cidadãos e parceiros na coleta seletiva do lixo e do material
reciclável em Belo Horizonte, uma experiência reconhecida nacional e
internacionalmente, que mostra que onde o PT governa há a inclusão
efetiva das camadas populares mais pobres.

Ressalto que esse trabalho teve inicio antes mesmo do primeiro
Governo do PT, tendo sido iniciado pela Arquidiocese, pela Pastoral
de Rua e pela Cáritas brasileira, e que, felizmente, aponta para novas
experiências em Minas Gerais, porque a Arquidiocese ampliou esse
trabalho e está estimulando a organização dos catadores de material
reciclável em todo o Estado.

Concedo aparte ao nobre Deputado Leonardo Quintão.
Quando falo do modo petista de governar, Deputado Leonardo

Quintão, fico emocionado, porque é uma experiência que felizmente
tem dado certo em várias cidades e Capitais brasileiras. Mais
emocionado ainda quando vemos pessoas pobres, humildes
organizarem-se e apontarem soluções para milhares de municípios
brasileiros que ainda convivem com o lixão. A experiência da D.
Geralda e de tantas pessoas da ASMARE são luz neste Brasil afora.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte)* -, Parabenizo V. Exa.,
Deputado André Quintão. Quando eu era Vereador de Belo Horizonte
e agora, como Deputado, continuo acompanhando os trabalhos da
ASMARE e vendo o crescimento e a organização dessa cooperativa,
que veio restabelecer a dignidade dos cidadãos que ali estão gerando
renda para o sustento de suas famílias.

V. Exa. falou do jeito de administrar do PT. Quero trazer o exemplo
do Prefeito João Fassarela, da cidade de Governador Valadares, com
300 mil habitantes, que, há anos, ainda tinha lixão, de onde 150
famílias tiravam seu sustento, de forma subumana. No início do seu
Governo, o Prefeito João Domingos Fassarela cercou o lixão e
começou, junto ao Governo Estadual, o processo para que se
pudesse instalar o aterro sanitário.

Há um mês, o Secretário de Obras, Dr Renato Fraga, conseguiu a
licença provisória para instalar ali o atE ro sanitário. Foi construído
também um galpão de reciclagem, onde aquelas famílias que viviam
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na miséria e tiravam seu sustento de forma subumana, no lixão,
estão organizadas numa cooperativa e tiram o seu sustento de forma
digna. Estão recebendo treinamento, profissionalização e
alfabetização.

Infelizmente, no Estado, falta interesse dos Prefeitos. Ao analisar o
"site" da FEAM, verificamos que menos de 20 cidades têm aterro
sanitário.

No Governo de Eduardo Azeredo, por meio de projeto de sua
autoria, foi criado no Estado o ICMS ecológico. As cidades de Minas
Gerais deveriam se interessar em implantar aterro sanitário, como já
fizeram Governador Valadares, Belo Horizonte e outras.

Depois da implantação do aterro sanitário, Governador Valadares
vai receber mais de R$5.000.000,00 de retorno do ICMS ecológico.
Esse projeto foi do então Governador e atual Senador da República
por Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo. E preciso o interesse dos
Prefeitos em aproveitar oportunidades que a lei concede.

Vejo em V. Exa., Deputado André Quintão, como naquela época,
Chefe de Gabinete do então Prefeito Patrus Ananias, nos seus olhos,
a oportunidade de que falei. Parabenizo V. Exa. pela experiência e
pelo jeito de o PT administrar. Muito obrigado.

O Deputado André Quintâo* - Agradeço o aparte, Deputado
Leonardo Quintão, que registra o belo trabalho que o Prefeito João
Fassarela, o Secretário de Obras, Dr. Renato, e sua equipe vêm
realizando naquela cidade.

O desafio foi muito bem apresentado pelo Deputado Leonardo
Quintão. Não há sequer 5% dos municípios mineiros tratando
adequadamente a destinação final do seu resíduo sólido. E muito
importante a campanha para erradicar lixões, implantar coleta seletiva,
incorporar e incluir aqueles mais humildes, os catadores de material
reciclável.

Como em Belo Horizonte, onde a Pastoral de Rua, a Arquidiocese e
a Cantas fizeram, junto com os catadores, uma verdadeira revolução
de inclusão social, haveremos também de construir em Minas uma
rede de catadores de material reciclável, que contribuam para a
manutenção do meio ambiente e para a inclusão social. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas presentes, imprensa, povo de Minas Gerais, tenho dois
assuntos que gostaria de abordar neste momento. O primeiro deles
diz respeito a projeto de nossa autoria que está tramitando nesta Casa
há quatro anos e que trata exatamente da abertura de oportunidade
para que qualquer cidadão denuncie agressão ao meio ambiente em
nosso Estado. Trata-se do projeto Disque Denúncia de Agressão ao
Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Esse projeto, mais do que
nunca, torna-se necessário, para que a população possa denunciar os
abusos e ataques violentos que algumas pessoas, órgãos e empresas
praticam contra o meio ambiente em nosso Estado.

Até ontem, tínhamos lista de quase 400 focos de incêndio, a maioria
criminosos, acontecendo em todo o território mineiro. Esses incêndios
podem tomar proporções inimagináveis, como o que está
acontecendo nos Estados Unidos, onde mais de 30 pessoas
morreram e mais de 1/3 do território califomiano foi arrasado.
Podemos ver esses focos se alastrando por todo o Estado e a total
incompetência das nossas autoridades em combatê-los.

A poluição dos nossos rios é algo assustador. Hoje, pela manhã,
assistia a uma reportagem na televisão que mostrava claramente a
falta de critério, o absurdo, o crime cometido contra alguns córregos e
rios do Sul de Minas, que destrói milhares e milhares de peixes.

Está chegando o momento em que não teremos água para
abastecimento. No Norte, isso já está acontecendo. Muitas cidades
estão com seus rios secos, e alguns grandes rios já não existem mais.
Tudo começa com a poluição, que passa despercebida, não tendo o
cidadão a quem denunciar.

Realmente, estão acontecendo crimes violentos contra o meio
ambiente no nosso Estado, especificamente na cidade de Montes
Claros, onde existe um rio símbolo do Norte de Minas: o rio Verde
Grande. Há alguns anos, muitas espécies de peixe podiam ser
pescadas nesse rio e servidas como alimento a centenas de famílias.
Hoje, a maioria dessas espécies extinguiram-se, e esse rio tornou-se
o símbolo da agressão contra o meio ambiente na região. O "Jornal de
Notícias", de Montes Claros, já há quase 2.000 dias está denunciando
a morte do rio, principalmente no trecho abaixo da cidade até o seu
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encontro com o rio São Francisco.

Há alguns anos, a Agência Nacional de Aguas apontou o rio Verde
Grande como símbolo da recuperação de rios degradados em nosso
País.

Convocou autoridades, Prefeitos e toda a sociedade, criando uma
grande expectativa. Chegou a apresentar algumas propostas de
projeto de lei para socorrer o rio Verde Grande e a anunciar a todo o
País que esse rio seria o símbolo da recuperação. Entretanto,
infelizmente, a Agência Nacional de Aguas ficou apenas nas
promessas, deixando o povo norte-mineiro na esperança.

Hoje, Sr. Presidente, queremos tomar o rio Verde Grande como o
terrível símbolo da destruição de nossos rios, que, até há pouco
tempo, eram perenes. Queremos que o trabalho desenvolvido por esta
Casa, em parceria com o Congresso Nacional, na pessoa dos
Deputados Federais Athos, Avelino, Clêuber, Fernando Diniz e
Saraiva, chame a atenção para o crime que se cometeu contra esse
rio e faça com que a Agência Nacional de Aguas cumpra suas
promessas e apresente, efetivamente, um projeto de recuperação do
rio Verde Grande, símbolo do Norte de Minas.

Portanto, ficam aqui nossas observações sobre o que está
acontecendo contra o meio ambiente e nossa indignação pela
poluição dos rios, ocasionada por esgotos sanitários jogados em
quase todos os grandes cursos d'água. Além disso, há o esgoto
industrial. Os produtos químicos são atirados de forma vergonhosa e
criminosa em nossos rios, matando seus peixes, destruindo nossa
flora e fauna e destruindo, de vez, o nosso meio ambiente.

Quero abordar aqui um outro assunto. Hoje, tivemos a oportunidade
de receber, no nosso gabinete, uma comissão de Prefeitos do Norte
de Minas, os quais me relataram o drama vivido por eles e por
praticamente todas as Prefeituras municipais do Estado e do Pais. O
Governo anunciou uma queda da ordem de 25% na arrecadação do
ICMS, e o Governo Federal não conseguiu recompor o Fundo de
Participação dos Municípios, que, no começo do ano, apresentava
maiores recursos, os quais, de março para cá, têm caído
sucessivamente.

Tudo isso leva as Prefeituras à falência e à inadimplência. A maioria
anunciou que não terá condições de arcar com o pagamento do 130
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salário de seu funcionalismo público, e, se uma ou outra conseguir
fazê-lo, poderá contar vantagem. Muitas já anunciaram a suspensão
de serviços essenciais, pois tudo o que recebem estão utilizando para
o pagamento da folha de funcionários. Há algum tempo, não
conseguem fazer investimentos em seus municípios, nem têm feito
obras reivindicadas pela sociedade.

Tememos que os serviços de atenção básica à saúde do nosso
povo, prestados pelas Prefeituras, sejam suspensos a partir do
próximo mês. Isso é grave. Muitas delas não terão condições de pagar
aos médicos, de manter o Programa de Saúde da família - PSF - e de
pagar os medicamentos que são comprados. A grande maioria das
Prefeituras está sem crédito na praça para adquirir medicamentos
básicos para os hospitais e para os postos de saúde e para os
medicamentos e atendimentos básicos odontológicos. Como os
credores fazem uma pressão muito grande, tememos que as
Prefeituras suspendam esse atendimento básico. Os atendimentos
hospitalares estão sendo executados apenas em sistema de urgência
e de emergência, porque quase todos os procedimentos médicos
pagos pelo SUS estão causando prejuízos aos hospitais municipais e
filantrópicos, que não podem cobrar à parte e têm de obedecer
rigorosamente às tabelas desse sistema de saúde. A grande maioria
desses procedimentos estão deficitários.

Ontem esteve aqui a diretoria do Hospital Universitário São José, de
Belo Horizonte, confirmando que os únicos procedimentos que ainda
não estão causando prejuízos aos hospitais são os transplantes e os
atendimentos de hemodiálise. Infelizes são os hospitais que atendem
quase exclusivamente pelo SUS. Em nossa região, ou seja, no Norte
de Minas, praticamente 100% dos hospitais que ainda estão abertos
atendem somente pelo SUS, cujas tabelas são insuficientes e não são
reajustadas há muitos anos. Esses hospitais já não conseguem mais
internar os pacientes e proceder aos atendimentos de média e alta
complexidade pelo SUS.

As Prefeituras também já anunciam a suspensão das ações sociais
e estão "pagando para ver" as ações sociais do Governo Federal, que
deveriam, sob a nossa ótica, juntar todos esses recursos e repassá-
los, para que se proporcionasse à população apenas um único
atendimento social. Existem o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, o
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Vale-Gás, e, cada vez mais, o Governo se compromete com a
ociosidade, porque muitos preferem receber R$100,00 desses
programas a trabalhar. Não se consegue uma só pessoa para
executar serviços temporários em nossa região. O povo está ficando
mal acostumado, recebendo essas bolsas e cestas básicas, e o
Governo não consegue fugir dessas ações sociais.

As Prefeituras anunciam a suspensão dos convênios, com o Estado
• com a União, para manter funcionários no Fórum e nas Polícias Civil
• Militar, as quais já não têm mais como comprar o combustível das
suas viaturas e manter essa ajuda que está prestando. A principal
sangria das Prefeituras municipais é o famigerado transporte escolar
com que são obrigadas a arcar, sendo que grande parte dele é de
responsabilidade do Estado e do Governo Federal.

Estamos assistindo, todos os dias, à imprensa dizer que nossos
municípios estão falidos, o que é verdade. Os municípios podem - se
é que é possível - fechar suas portas, pois o Prefeito que insistir em
manter o atendimento terá de tirar de seu bolso para completar os
recursos da Prefeitura. O desespero começa a se instalar em nossa
região.

Hipoteco solidariedade aos movimentos de apoio às Prefeituras
Municipais. E importante que as associações de Prefeituras, regionais
ou microrregionais, estaduais ou federais, persistam na luta junto ao
Governo Federal para conseguirem parte da CIDE e da CPMF.
Pagamos nossos cheques nos municípios, mas as Prefeituras não
vêem a cor do dinheiro da CPMF. E justo que a pressão continue e o
Governo Federal ceda às evidências, transferindo parte dos recursos,
impostos e taxas recolhidos nos municípios, a fim de dividir o bolo que
até então ficava sob o domínio do Governo Federal.

Esta Assembléia tem de continuar dando apoio, não pode se furtar a
isso. Somente as Prefeituras ricas, as que têm grandes receitas por
conta do ICMS, que não possuem zona rural e, portanto, não
precisam transportar alunos nem fazer eletrificação rural, não têm
pobreza igual à das regiões que apresentamos e poderão ficar
tranqüilas. Porém, trata-se de minoria. A grande maioria das
Prefeituras mineiras está falida, quebrada, necessitando do apoio do
Governo do Estado, do Governo Federal, dos Deputados Estaduais e
Federais. Obrigado.
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T Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 28 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.

Acordo de Líderes
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

membros do Colégio de Líderes, firmam acordo para que seja
prorrogado até 15 de novembro deste ano o prazo para recebimento
de emendas aos Projetos de Lei n°5 1.116/2003, do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento
das Empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2004;
1.117/2003, do Governador do Estado, que aprova o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências; e
1.118/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, para o período 2004-
2007.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 29 de outubro de 2003
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 61/2003, do Deputado Biel Rocha e outros, que
altera a redação da alínea "h" do inciso 1 do art. 106 da Constituição
Estadual. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Ermano Batista e
Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados Daimo Ribeiro Silva e
Leonídio Bouças; Pelo PT-PcdoB: efetivo - Deputado Biel Rocha;
suplente - Deputada Jô Moraes. Pelo PL: efetivo - Deputado Márcio
Passos; suplente - Deputado João Bittar. Pelo PMDB: efetivo -
Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Adalclever Lopes.
Designo. As Comissões.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 21 0 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.514/2003, do Deputado Zé Maia, 1.549, 1.562 e

1.565/ 2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1.585 a 1.587/2003, do
Deputado Antônio Andrade, 1.608/2003, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, e 1.599/ 2003, do Deputado Adaiclaver Lopes; Fiscalização
Financeira - aprovação, na 25 Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 1.609/2003, da Deputada Ana Maria Resende; e de Transporte -
aprovação, na 26a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
1.646/2003, do Deputado José Milton, 1.649/2003, da Comissão
Especial do Anel Rodoviário, 1.651/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e 1.654/2003, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira solicitando

a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 993/2003, de sua autoria,
cujo parecer conclui pela inconstitucionalidade se encontra pronto
para ordem do dia. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Paulo Cesar

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.12112003 seja distribuído à
Comissão de Turismo. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Questões de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebi

um ofício da Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil -
ASPERPB -, solicitando à Mesa e aos demais Deputados que
envidemos esforços para que os perseguidos políticos nas áreas
federal e estadual recebam suas indenizações, uma vez que já foram
aprovados esses pagamentos.

Participei da última reunião da Comissão de Direitos Humanos,
quando muitos beneficiados pela lei de anistia estadual de várias
cidades de nosso Estado estiveram aqui.
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As vítimas de torturas por agentes policiais do Estado já haviam

sido indenizadas. O órgão e o Banco responsável pediram os
documentos, que foram enviados pela maioria há mais ou menos dois
meses, mas as indenizações ainda não foram pagas.

Estamos atendendo ao ofício assinado pelo Sr. João Sotero,
Presidente da ASPERPB, e pelo Sr. Vicente Gonçalves, Vice-
Presidente da mesma instituição. Há muitas pessoas que ainda estão
dentro ou gozando da morosidade da Comissão Especial de Anistia
em Brasília, que ainda resolveram completar e beneficiar os
perseguidos políticos. Fica aqui esse apelo e a cobrança para que o
Governo Federal reconheça e anistie os perseguidos e o Governo
Estadual pague a indenização às vítimas torturadas por agentes
policiais. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Lamento discordar do Deputado que me
antecedeu. O PT brigou pela anistia durante 365 anos. Dessa forma,
anistiaram covardes, que fugiram na época da ditadura, vagabundos
que não faziam nada, que ajudavam a assaltar Banco, que
seqüestravam, matavam, enfim, faziam coisas que não davam certo.
Tentavam bater carteira, mas não dava certo, pois a polícia pegava e
descia o cacete, o que era merecido. O dinheiro paga o cacete que
eles tomaram. Não há nenhum problema. O que queriam era o cobre.
Tomaram cacete, mas, recebendo um cobrezinho, está tudo certo.
Ninguém queria justiça, e sim, o cobre no bolso. Agora há um monte
de anistiados. Muitos tomaram cacete injustamente, outros,
merecidamente, e deviam ter apanhado mais. Agora, estão todos
atrás do cobre. O País não tem condições de dar dinheiro para
vagabundo. Bem feito!

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do § t o , transferi-ia ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 60 minutos. Com a palavra o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Aproveitando o ensejo que me
faculta o art. 70 do Regimento Interno, gostaria de fazer
considerações importantes em defesa do parlamento mineiro.

Com todo respeito, divido meu pronunciamento com 76
companheiros aguerridos, competentes, sérios e legítimos
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representantes do povo do nosso Estado, que aqui têm
comparecido, incansavelmente, em busca de soluções para os
problemas vividos pela nossa gente.

Durante minha trajetória como advogado militante, por mais de 32
anos, na minha querida Ouro Fino, sempre fui cercado pela presença
constante, inseparável, amiga, inteligente e correta de meu saudoso
pai. Nosso escritório sempre foi referência de fonte jurídica não
apenas para a cidade, mas também para toda a região. Perdemos e
ganhamos muitas ações. Mas nunca perdemos a dignidade e o
profissionalismo. Nunca ferimos o nosso código de ética. Nunca
ofendemos os princípios ditados pelos códigos que regem a matéria
processual ística. Trabalhamos muito. Construímos, caríssimos
Deputados, o maior patrimônio que um homem pode ter em sua vida:
o patrimônio da dignidade, da moral, que é intocável. Não admitirei
nunca, seja de quem for, qualquer gracejo que venha ferir minha
honra, dignidade e, principalmente, minha vida parlamentar.

Com essas introduções, mostrarei o que estamos sofrendo na Casa
do povo mineiro, pela incompetência, pela intransigência, pela
truculência e pela irresponsabilidade de um Oficial de Justiça que veio
a esta Casa - talvez pela sua fé pública, usando a prerrogativa do
Poder Judiciário - para macular a imagem dos 77 Deputados, que
defendem com honradez e dignidade os legítimos interesses de nosso
povo, independentemente de cor partidária, porque defendem as
fileiras do desenvolvimento, da ética e da honradez deste parlamento.

Peço licença, porque mostrarei o que os senhores não viram, mas
está guardado no meu coração.

Tenho certeza de que a minha esposa, os meus filhos e os meus
servidores, amigos de gabinete, estão nos vendo, para que não paire
absolutamente nenhuma dúvida quanto a minha vida parlamentar de
cidadão.

Solicito à assessoria que reproduza os fatos.
- Procede-se à exibição de vídeo.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sras. e Srs. Deputados, esta fita,

levada aos canais de televisão, maculou a imagem deste parlamento
e diretamente a deste Deputado. Gostaria muito que os senhores me
entendessem, mas não gostaria de falar, pelas razões expostas,
desde o dia em que fui surpreendido pela visita do Oficial de Justiça.
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Reproduzirei os fatos, para que a minha memória não deixe faltar
nenhum momento. (- Lê:)

"Em decorrência do que passei a narrar, fui buscar, e não poderia
ser diferente, no "Manual do Oficial de Justiça", editado pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais em 1999,
elementos a respeito das atribuições do Oficial de Justiça e lá
encontrei relacionados os direitos e deveres desse servidor.
Preliminarmente, gostaria de assinalar alguns de seus deveres:
identificar-se perante o citando ou intimando; dizer ao citando ou
intimando a finalidade da citação ou intimação e entregar-lhe cópia do
mandado, colhendo assinatura de recebimento ou certificando a
recusa, se houver, com testemunha, se possível; tratar o advogado,
as partes e o representante do Ministério Público com urbanidade e
atendê-los com solicitude; manter comportamento irrepreensível e
exercer com probidade suas funções.

Essa regulação emana do Código de Processo Civil e é bem
explícita, não cabendo nenhum questionamento.

O acontecimento que passo a narrar ocorreu na última quinta-feira,
dia 23, no recinto desta Casa. Solicito a atenção de todos. Muitos o
desconheciam, mas, por respeito a esta Casa, sinto-me na obrigação
de vir a esta tribuna para explicar a V. Exas. os fatos veiculados na
imprensa.

Solicitei, pelo telefone n° 3330-2108, ao Oficial de Justiça
encarregado de promover a citação dos parlamentares para os termos
da ação popular em curso na 2' Vara da Fazenda Estadual que
comparecesse ao nosso gabinete para realizar a minha citação
regularmente, na forma do art. 215 do Código do Processo Civil, pois,
sem que eu fosse cientificado, ela se havia dado por hora certa, nos
termos do art. 227 do Código do Processo Civil.

Entendi que seria, como advogado e professor de Direito, não
recomendável receber a citação por hora certa, porque em nenhum
momento tive contato com esse Oficial de Justiça; usei, sim, da
prerrogativa, talvez para que me citasse pelo contato telefônico.

Depois de três ligações, consegui falar, pelo telefone residencial,
com o Oficial, que foi bastante solícito, compreendeu minhas
ponderações e se dispôs a retornar ao meu gabinete para atender ao
solicitado. Por volta das 15 horas, sem que eu estivesse no gabinete,
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o Oficial lá chegou, acompanhado da equipe de jornalismo de
uma emissora de televisão, que, sem respeitar o recesso de nosso
gabinete, nele adentrou, sem pedir licença.

Informado da presença do Oficial em meu gabinete, imediatamente
a ele me dirigi e fui citado nas condições que já mencionei. Esse fato,
porém, foi precedido e sucedido por algumas cenas veiculadas pela
emissora de televisão, que, além da imagem que todos vimos,
sugerem uma mensagem que não corresponde à realidade dos fatos.
No primeiro momento, temos a chegada do Oficial à Assembléia. Ele
faz o sinal da cruz, como se estivesse adentrando em um recinto que
exigisse exorcizar algo maléfico. Essa, porém, não pode ser a
conotação, muito menos a impressão que se deve ter da Casa do
povo mineiro, não só pela presença dos parlamentares, mas também
pelo árduo trabalho feito por seus servidores.

Declara, ainda, o Oficial, ter sido a missão mais difícil de sua vida
citar os parlamentares. No entanto, não parece ter sido assim, pois ele
informa ter citado, em menos de 20 dias, todos os 77 Deputados.

Obra em má-fé, falso testemunho e mentira para buscar conotação
junto à rede de televisão. Neste momento estou de posse da
informação, extraída dos autos que ainda tramitam nesta Casa, de
que ainda estão sendo aguardados dois parlamentares, para ser feita
a citação efetivamente.

Então, essa declaração que ele teve a ousadia de fazer, de que o
último Deputado a ser citado fui eu, não corresponde à verdade. Faço
questão de esclarecer isso, para verem até que ponto fomos
atropelados. Esta Casa viu um Oficial de Justiça, sem o mínimo de
respeito para com o parlamentar e para com o cidadão, ferir os
direitos basilares do Código Civil e da Constituição.

O Deputado lvair Nogueira (em aparte) - Sr. Deputado, falo em meu
nome e em nome da Bancada do PMDB. Entendo que foi um
desrespeito com o Poder Legislativo a forma como o Oficial de Justiça
festejou o término do seu trabalho, divulgado em todos os veículos de
comunicação do Estado.

Entendo também que o Poder Legislativo, e não apenas V. Exa.,
tem de manifestar-se a respeito desse equívoco cometido pelo Oficial
de Justiça Parece-me que ele está sendo mandado por alguém.
Primeiro, porque aqui não há criminoso. Segundo, se ele é Oficial de
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Justiça, entende quais são suas obrigações e seus deveres e
deveria saber também a hora certa de citar os Deputados, conforme
está previsto no Código. Além disso, pelo que temos visto e
constatado com diversos companheiros desta Casa, o referido oficial
de Justiça abordou de maneira desrespeitosa vários assessores de
Deputados.

Impetrar uma ação contra um Deputado ou contra todos os
Deputados é direito de quem quiser, e é também direito do Oficial de
Justiça citar os Deputados, para que façam sua defesa em tempo
hábil. O que não é direito é a maneira como comemorou o feito, para
aparecer nos veículos de comunicação. Isso é muito estranho.
Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, louvo a sua iniciativa, e digo
que essa não pode ser uma iniciativa só de V. Exa., mas do
Parlamento, para exigir o devido respeito a esta Casa Legislativa.

O PMDB está ao lado de V.Exa. Espero que o Legislativo leve o
ocorrido ao Poder Judiciário, para que tome as providências cabíveis
e puna esse Oficial de Justiça, pois, no meu entender, ele estava com
segundas intenções.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, aparteio-o para trazer a esta Casa dois
testemunhos. O primeiro: resido na mesma região que V. Exa., que é
Ouro Fino, e sou de Poços de Caldas. Ácompanho sua vida
profissional antes da política e quero trazer aqui o testemunho da sua
honradez, dignidade e competência. V. Exa. é extremamente
respeitado em toda a região.

O outro testemunho refere-se à intimação do Oficial de Justiça.
Também fui intimado e afirmo que na minha visão ele é um pobre,
infantil e mentiroso, que veio buscar aqui os seus 5 minutos de glória,
ou talvez esse seja o fato mais importante que aconteceu em toda a
sua vida profissional: ter a oportunidade de citar os Deputados
Estaduais. Reafirmo que ele é um mentiroso.

O Oficial de Justiça foi ao meu gabinete, apresentou-se a minha
secretária como meu grande amigo. Disse que estava ali para fazer-
me uma visita. A minha secretária perguntou-lhe de onde me
conhecia. Ele disse que era dos tempos do futebol. Tive a
oportunidade, no final da década de 60 e no início da de 70, de dirigir
o futebol da Associação Atlética Caldense. Ele alegou que freqüentou
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Poços de Caldas na época, como representante da Federação
Mineira, e que estava ali para fazer-me uma visita. A minha secretária
o reconheceu e lhe perguntou se era Oficial de Justiça. Ele disse que
era Oficial de Justiça, mas naquele momento estava como meu amigo
e que veio me dar um abraço. Foi o que ela me disse.

Disse à minha secretária que não era meu amigo, pois não me
lembrava dele. Esse senhor deve querer citar-me. Pedi a ela para
dizer-lhe: "Se deseja abraçar-me, estou pronto para recebê-lo, mas se
deseja citar-me, tem prioridade para entrar em meu gabinete". Quer
dizer, se deseja abraçar-me, que espere; mas, se for Oficial de
Justiça, que entre para citar-me. Ele disse que não era para isso.
Então, logo que o encaminhou ao meu gabinete, deu-me um abraço e
me disse que era um grande amigo dos tempos de futebol. Disse-lhe
que não recordava bem dele. Ele disse: "Desculpe-me, sou seu amigo
e admirador, mas tenho a minha obrigação a cumprir, ou seja, o
senhor está citado". Depois disso, pôs o papel na minha frente. Disse-
lhe: 'A minha secretária não lhe falou que, se fosse para citar-me, o
senhor teria prioridade para entrar no meu gabinete?". Também lhe
disse que faria uma representação contra ele, pois não precisava usar
de artifício nem de mentira para citar um Deputado que se encontrava
no seu gabinete com as portas abertas, pronto para ser citado. Nunca
fugi de Oficial de Justiça, pois seria a maior burrice e infantilidade. V.
Exa. também não, até o chamou para fazer a sua citação. Foi muito
pequena e medíocre a posição dele de aparecer na imprensa e buscar
os seus 5 minutos de glória, por ter tido a oportunidade de citar um
Deputado.

Pensando melhor, não merecia maior atenção nem no caso de V.
Exa., devido a sua pobreza de espírito. Demos muita atenção a ele
por causa da satisfação pública. Obviamente, devemos dar satisfação
ao público. Mas, nesse caso, a mídia deu repercussão à bobagem de
um Oficial de Justiça que deseja aparecer numa única oportunidade
de glória da sua vida. A mídia é mais responsável que ele, na sua
pequenez de aparecerem cima disso e de usar o artifício da mentira.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, obrigado pela oportunidade de
somar-me ao seu discurso trazendo esse depoimento. Gostaria de
trazer um depoimento não de crítica a esse pobre Oficial de Justiça,
mas para mostrar que V. Exa. sempre se pautou como um digno
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cidadão, profissional e político.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Obrigado, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Somos testemunhas também da forma com que V. Exa.
conduz o seu trabalho. Não há comentário algum de desvio de
conduta de V. Exa. Nesta Casa não podemos deixar de receber
nenhuma pessoa, muito menos do Judiciário.

Alguns órgãos da imprensa desejam fazer desta Casa uma
verdadeira "Geni" - nome encontrado na frase "joguem bosta na Geni",
de uma música. Esse é um desserviço que prestam à sociedade. Não
entro no mérito da investigação e da matéria publicável. Porém, dar
atenção, como disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a um
diminuto Oficial de Justiça desses é fazer desta Casa uma "Geni".
Esse Oficial de Justiça não veio a esta Casa importunar os
Deputados. Na sua passagem, maculou o Judiciário do Estado.

Sr. Presidente, filosoficamente, digo que tudo que é fraco nesse
mundo morre. Na natureza os animais fracos são mortos pelos
demais. Na vida o sujeito fraco geralmente sucumbe. Digo isso porque
sentimos que esta Casa aos poucos morre, e, com ela, também a
democracia.

Logo, parabenizo V. Exa. por fazer esse alerta, que é uma
oportunidade para expressar o sentimento da importância do Poder
Legislativo, ou seja, do que esse Poder representa para a democracia.
A cada dia arrancam-se-lhe pedaços. Não falo do que se deve expor à
sociedade para que se dê transparência ao processo. Mas me parece
que o exagero nessa relação do parlamento e da mídia no Estado,
sem dúvida alguma, é mais uma necessidade de vender notícia que
uma contribuição para o desenvolvimento da democracia brasileira.
Isso é lamentável.

Queria, Sr. Presidente, solicitar que V. Exa. cobrasse do Poder
Judiciário uma resposta para esse caso. Se não cobrarmos,
evidentemente vamos aceitando, e outros casos como o desse Oficial
de Justiça irão acontecer nesta Casa. Não agüentamos mais o
desrespeito pelo Poder Legislativo. Nunca corri de Oficial nenhum,
não tenho razão para correr, não tenho nada a esconder. A imprensa
divulgou que ele ia ao gabinete, ao Plenarinho, ao Plenário, onde não
podia entrar, corria de um lado para o outro, como se os Deputados
fossem marginais, ladrões, traficantes que correm da polícia. Esse foi
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o limite.

Queria finalizar dizendo que, se esse Zezinho é doido, o Poder
Judiciário tem de afastá-lo de seu cargo; se é moleque, também tem
de afastá-lo. Acho que ele não merece estar no Poder Judiciário, que
é um poder público, de toda a sociedade mineira. Se fez isso aqui,
certamente o faz com outras pessoas. Desrespeitou minha secretária
jogando a citação em cima da mesa, num desrespeito flagrante ao
meu gabinete. Manifesto aqui o repúdio à ação desse Oficial de
Justiça. Esperamos que o Judiciário tome providências. Caso isso
aconteça, poderemos acreditar no Judiciário; se nenhuma ação for
tomada, vamos começar a dar razão ao Deputado Irani Barbosa, que
tanto tem condenado o Poder Judiciário neste Estado.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Dalmo, conheço
V. Exa. há alguns anos, homem de respeito, que veio de uma
profissão honrada, um advogado conceituado, que deixou toda a
clientela de uma região praticamente desamparada para se dedicar ao
parlamento de Minas Gerais com zelo e carinho, acreditando no que
faz, às vezes até com a ilusão de um menino. Quando vejo V. Exa.
fazendo alguns projetos, defendendo algumas classes nesta Casa,
vejo-o com a mesma esperança e sonho que meu filho mais novo, de
20 anos de idade. Isso nos leva a uma reflexão.

Algumas pessoas acham que sou irreverente, dutros acham que sou
louco, outros acham que sou desbocado, que não tenho cultura, que
não tenho estudo. Mas queria dizer a V. Exa. que sou um homem que,
ao entrar na terceira idade, aos 50 anos, me dei um direito fantástico,
que é de gostar de quem gosto, de olhar na cara de um cidadão e
falar que ele é vagabundo e que não gosto dele, de falar o que penso
e o que vi. Alguns escrevem e escrevem mentiras, outros falam. Eu
falo o que sinto e o que quero.

O Deputado Paulo Piau, que me antecedeu neste microfone, tirou as
palavras da minha boca. Esta Casa, sem querer fazer nenhuma
gozação, é como uma senhora que anda na rua e ninguém se atreve
a mexer porque sabe que é enérgica, direita e honrada. Ninguém lhe
dirige um gracejo para não sofreras conseqüências.

Nossa Casa está de quatro, agachou. Não fiscaliza mais. Um terço
dos funcionários do Judiciário não são concursados. No entanto,
qualquer "promotorzinho" sem-vergonha, como tem em Ribeirão das
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Neves, e outro, do Patrimônio Público, que já disse, tem nome de
travesti, o Barbabela, se fazem de honrados e honestos e vão à
Prefeitura, onde não há condição de fazer concurso, porque a receita
é sazonal, depende de fundo de participação, não conseguem ter
receita para manter um quadro de concursados, vão lá, achacam,
montam e fazem tudo.

Perdoe-me, Deputado Toninho Andrada, mas farei uma
inconfidência, que me deixou com o sangue saindo pelas ventas. No
orçamento do próximo ano, a Casa não chegará ao fim do exercício.
Seguimos o apelo do Governador buscando economia no nosso
orçamento, mas o Tribunal de Justiça conseguiu mais
R$378.000.000,00 para o exercício do próximo ano. O Ministério
Público colocou mais R$150.000.000,00 para o próximo ano. São
cerca de R$530.000.000,00.

Nos três anos subseqüentes, esse dinheiro daria para realizar o
maior programa de obras da história do Estado. Isso também
completaria os 12% da saúde. Ontem, vimos a bancada de branco. Os
jornalistas me perguntaram se me vestiria de branco. Respondi que
havia duas categorias que poderiam se vestir de branco: dos médicos
e dos palhaços. Não sou palhaço; não posso me vestir de branco.

Uma Casa que não se respeita passa a andar na rua como
prostituta. Até um Oficial de Justiça enviado de uma parte safada e
sem-vergonha do Judiciário vai se dar ao direito de passar a mão na
bunda dela, no meio da rua. E o que está acontecendo com a Casa.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo V. Exa. e me
solidarizo com seu pronunciamento. Não resta dúvida de que o Oficial
de Justiça extrapolou o poder que tinha no cumprimento de sua
função. Deveria ter se mantido no cumprimento de sua função, que
era buscar assinatura dos Deputados que estavam cientes de
determinada ação. Ação a que responderemos e que será derrotada
na justiça pelo equívoco que tem em si. Não é sua função marcar com
o Deputado e provocar a imprensa para chamar a atenção da mídia
para um fato que é simplesmente dar ciência, a determinadas
pessoas, de uma ação.

Solidarizo-me com V. Exa. porque o Oficial de Justiça agiu de má-fé
e armou uma "arapuca", que não foi apenas contra V. Exa., mas
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contra vários Deputados, alguns que nem sequer foram citados.

Não julgo que é culpa da mídia que foi chamada a isso.
Evidentemente, a mídia faz cobertura do que está sabendo. Portanto,
agiu como convidada.

A Assembléia Legislativa tem vários problemas. Há Deputado que
fala o que quer, falta com o decoro parlamentar e não recebe censura
da Casa.

Esses, sim, expõem a Casa ao ridículo, fazendo a grande maioria
dos Deputados sentirem-se palhaços, porque montam um circo e
agem dessa forma.

Deputado, use o microfone.
O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Há até Deputado acusado

de cheirar cocaína: V. Exa., Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correira (em aparte) - Dessa forma, expõem ao

ridículo esta Assembléia, falando e agindo como querem.
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sou solidário a V. Exa., mas não

podemos aceitar esse tipo de ofensa, que, realmente, está passando
dos limites. A Comissão de Etica precisa agir, pois acusação como
essa tem de ser provada. Não existe prova em relação a isso, mas
acham que podem fazer denúncia, sem nenhum tipo de prova. Isso
desmoraliza esta Assembléia Legislativa. Os Deputados não deviam
permitir tal atitude. O que o Oficial fez é completamente equivocado.
Entretanto, é necessário que a Assembléia Legislativa se dê ao
respeito, para que seja respeitada pelo nosso povo. Trata-se de uma
Casa merecedora disso, por representar o poder do parlamento. E
impossível pensar em democracia se não valorizarmos o parlamento.

O Deputado Irani Barbosa, antes disso, disse que o PT viveu
defendendo vagabundos na época da ditadura militar. Não eram
vagabundos, mas pessoas que defendiam a democracia, para que a
própria democracia pudesse ouvir coisas que, no meu entender, são
absurdas. Sempre fizemos isso e continuaremos a fazer. Os
companheiros que lutaram contra a ditadura militar fizeram-no em
nome da democracia. Foram muitos: Ulisses Guimarães, Franco
Montoro, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso.
Foram homens que, embora possamos ter as maiores diferenças,
lutaram para que a democracia prevalecesse, mesmo que fosse para
escutar absurdos como os que escutamos neste parlamento.
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De fato, o parlamento não pode ser achincalhado, nem por fora,

nem por dentro.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Rogério

Correia. Gostaria, antes de conceder a palavra ao Deputado Jayro
Lessa, de fazer com todos os senhores essa reflexão quanto ao
procedimento adotado por esse Oficial de Justiça.

Sabemos, por meio do Código de Processo Civil, que existem
ordenamentos legais e processuais que precisam ser respeitados, sob
pena da nulidade processual, inclusive nulidade de citação. O art. 215
do referido código trata da citação pessoal e, conseqüentemente, de
quando o réu não é encontrado. Sistematicamente, por três vezes, o
Oficial de Justiça deve certificar alguém mais próximo ao citado, pois
está à sua procura. Foi o que efetivamente ocorreu uma vez: o Oficial
de Justiça esteve uma vez em meu gabinete, entrando em minha sala
com a imprensa. Imediatamente, solicitei a sua presença, para
receber a citação.

Vejam os senhores a situação embaraçosa e desrespeitosa criada
por esse Oficial de Justiça, procurando, a todo custo, efetivar uma
citação, talvez até uma efetivação de mandado de prisão, para buscar
a sua glória, como bem disse o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Talvez não fosse necessário usar a tribuna para responder a esse
Oficial. Deputado Sebastião Navarro Vieira, devo dizer com todo o
respeito que lhe devoto, assim como ao seu querido pai, em quem tive
o prazer de votar para Deputado várias vezes, que existem momentos
na vida do homem em , que ele precisa, acima de tudo, buscar e
restabelecer a verdade. E o que estou fazendo. Talvez aqui não seja o
local adequado, mas não poderia ser de outra forma, porque esta é a
minha Casa. Estou frente ao meu Presidente, à nossa Mesa, aos
nossos Líderes e assessores e àqueles que estão acompanhando
esse processo que estamos desenvolvendo.

Temos acompanhado o trabalho do Oficial de Justiça que se adentra
nesta Casa, que, de certa forma, é um templo sagrado, pois aqui
cultuamos o respeito e a dignidade. Fazemos leis para o povo mineiro
e, assim, proporcionamos-lhe cidadania, soberania e transparência.

Quando o Oficial de Justiça saiu de minha sala, comemorou como
se tivesse feito um gol, tamanha foi a alegria por ter cumprido seu
mister e conseguido minha citação.
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Esses são pontos importantes, e temos de discuti-los, trazê-los

para a reflexão. Certamente, a assessoria da Casa, nas preliminares,
requererá a nulidade da citação dos Deputados, já que muitos não
foram citados pessoalmente, conforme determina o Código de
Processo Civil em seu art. 215.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira, assim como o Deputado
Paulo Piau, lembrou que o notificando é induzido a erro, a chantagem,
como se estivessem à caça de bandidos.

Essas questões são seriíssimas, e é importante que os Deputados
que não foram citados pessoalmente exerçam seu direito legítimo de
defesa, junto a nosso advogado, por ocasião da contestação.
Dispensamos mais do nosso tempo nesta Casa do que com nossa
família. Aqui trabalhamos durante 10, 12 ou 15 horas ininterruptas.

Pouquíssimos parlamentares foram citados pessoalmente, não
chegam a dez, e ele usou, em sua certidão, o art. 227, que estabelece
o seguinte: "Quando, por três vezes, o Oficial de Justiça houver
procurado o réu em seu domicílio ou residência sem o encontrar,
deverá, havendo suspeita de ocultação, notificar pessoa de sua
família, ou, na sua falta, qualquer vizinho, de que, no dia imediato,
voltará, a fim de efetuar a citação na hora que bem designar.'.

Entretanto, não foi à nossa casa, mas veio a nosso trabalho,
intitulando-se como amigo dos Deputados e entregando o documento
como se fosse um prêmio para todos nós. Isso contraria todos os
dispositivos do próprio Código. Houve falta de respeito no tratamento
de parte interessada do processo.

Não vamos discutir o mérito da questão. Levanto uma questão
eminentemente processual. Já estive de posse dos autos e vi
certidões com o mesmo teor: a ausência dos parlamentares. Se
permanecesse aqui, tenho certeza de que nenhum dos Deputados iria
ocultar-se da responsabilidade. Aliás, jamais discutimos ordem do
Juiz, apenas as cumprimos. Basta haver um chamamento aos autos.

Esse Oficial de Justiça procurou, a todo custo, fazer estardalhaço,
abusando de sua imunidade. Estou estudando uma ação de perdas e
danos. Houve desrespeito ao cidadão, ao réu. Não podemos
recepcionar dessa forma seja quem for. Ninguém pode agir assim,
muito menos o representante do Poder Judiciário, que não pode vir a
nossos gabinetes entregar citações sem cumprir a lei processual.
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O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Obrigado, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Cumprimento V. Exa. pelo excelente trabalho
realizado nesta Casa. Esse Oficial de Justiça é uma pessoa simples,
que deve ganhar cerca de R$600,00 a R$800,00. Acredito que não
seja culpado por isso, pois deve estar a mando de alguém. Esta Casa
tem sido vítima da imprensa, principalmente dos jornais de Belo
Horizonte, que formam a opinião do Estado todo, como o "Estado de
Minas", "O Tempo" e o "Hoje em Dia". Todos os dias da semana
divulgam algo contra esta Casa. Infelizmente, enquanto não tomarmos
uma iniciativa legal, a fim de zelar pela nossa imagem, isso continuará
acontecendo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva disse que o Deputado não foi
citado. Não fui citado porque a citação tem de ser pessoal. Tenho
endereço certo e conhecido. O Oficial não me encontrou porque não
quis. Recebo Oficiais de Justiça em minha vida sempre com muita
cortesia e tranqüilidade.

Solicito à Mesa que tome providências com relação ao que tem
acontecido e que procure saber quem está por trás da imprensa, com
o intuito de desmoralizar a Assembléia Legislativa, tornando-a fraca e
subserviente a quem quer que seja. Muito obrigado.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, sou um dos Deputados que não foi citado, pois houve
um protocolo. O Oficial deixou a citação em meu gabinete, e não
consegui descobrir se alguém assinou o recebimento.

Ele foi muito infeliz por ter enfiado a mão na cumbuca, pois escolheu
um Deputado muito querido nesta Casa, honesto e transparente.
Quisera eu, naquele momento, ao ver a sua aflição, imaginar que era
por causa do Oficial de Justiça, porque o senhor não teria vindo, já
que estávamos indo ao lançamento do Programa Vita Sopa, que é
muito mais importante do que uma assinatura. Se soubesse o que
estava lhe esperando, o senhor certamente não viria, e nada disso
teria acontecido.

O Deputado Antônio Júlio* - Caro Deputado, estamos ouvindo
atentamente o seu pronunciamento, como sempre, bastante
explicativo no que diz respeito à parte processual, mas penso que
esta Casa não deva cuidar do Código de Processo Civil. Temos de
cuidar desta Casa. Solicitamos ao Presidente desta Casa providências
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com relação ao que aconteceu nos últimos 15 dias. Esta Casa
não pode continuar sendo achincalhada. Um advogado qualquer
impetra uma ação contra a Assembléia Legislativa, sem respeitar o
segredo de justiça e o segredo fiscal, consolidados em nossa
legislação maior. Essa ação irresponsável foi impetrada por alguém
que fala em nome do Tribunal de Justiça, talvez para criar dificuldades
no relacionamento desta Casa com o Tribunal. Quando foi noticiada,
em uma página de um jornal da Capital, essa ação impetrada por esse
advogado, saí irado, porque o problema não dizia respeito a mim, e fui
ao Tribunal de Justiça falar com o Presidente. Disse-lhe que
precisava, urgentemente, tomar algumas providências, porque
pretendem trazer dificuldades ao relacionamento do Poder Legislativo
com o Poder Judiciário.

A quem interessa essa briga? O Tribunal de Justiça, passivamente,
assiste a tudo isso. No Tribunal, dizem que esse Oficial é louco.
Então, ele não pode trabalhar como Oficial de Justiça, que é uma
classe tão honrada. Essa pessoa teria de ser afastada. Será que está
a serviço de alguém? E claro que sim. Como pôdé um Oficial de
Justiça ser filmado, quando chegou à Assembléia Legislativa, desde a
hora em que desceu do carro?

Esta Casa tem de reagir. As vezes, ásperas são as palavras do
Deputado lrani Barbosa e do Deputado Paulo Piau. Porém, é a
realidade, pois somos um Poder e não somos tratados como tal. Esta
Casa não precisa ter medo do Ministério Público, do Tribunal de
Justiça ou do Tribunal de Contas porque já fizemos o que tinha de ser
feito: ser um Poder transparente. Quero ver o Tribunal de Justiça, o
Ministério Público e o Tribunal de Contas fazerem o que a Assembléia
Legislativa fez: abrir suas contas e mostrar ao povo o que está
acontecendo.

Nosso Presidente precisa tomar uma medida enérgica contra esse
Oficial de Justiça, sob pena de esta Casa ser achincalhada por
qualquer funcionário público que aqui venha e não respeite este
parlamento. Precisamos ser respeitados porque trabalhamos. Não
podemos ser achincalhados por um Oficial de Justiça que veio aqui a
mando de alguém. Isso tem de ser apurado. Essa campanha
sistemática contra a Assembléia Legislativa deve interessar a alguém,
que precisa ser descoberto.
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, vivi o mesmo problema por que

passa V. Exa. A essas pessoas que fazem as coisas covardemente,
que não nos dão o direito de resposta, sendo preciso entrarmos na
justiça para barrar algumas ações, interessa o fracasso do
parlamento. Será que não se lembram de que, se o parlamento
fracassar, o mesmo acontecerá com a democracia? Talvez se
esqueçam disso. Como disse o Deputado Rogério Correia: são essas
pessoas que hoje militam na vida pública. Lutaram, sacrificaram-se
para termos uma democracia. Contudo, hoje estamos assistindo a um
trabalho para o enfraquecimento do Poder Legislativo, o que é um
grande equívoco, e não sei a quem interessa. Se o parlamento
fracassar, com certeza, nossa democracia irá junto.

Não vou falar sobre o que fez esse Oficial de Justiça. Já falei com o
Presidente do Tribunal de Justiça e farei uma confidência: é arriscado
nos juntarmos e pormos esse rapaz para fora. Poderemos criar um
atrito jurídico, mas o faremos em nome desta Casa. Cheguei a falar
com nosso Presidente que deveria ter proibido a entrada desse
senhor, visto que estava faltando com respeito aos parlamentares e,
sobretudo, ao Poder Legislativo. Felizmente, depois, nosso Presidente
esteve com o Presidente do Tribunal, e o Oficial veio aqui articulado
para fazer o que fez. Logo, não houve, por parte do Tribunal de
Justiça, nenhum respeito para com esta Casa, quando sabiam o que
estava acontecendo e para acontecer.

Por isso, Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, pedimos,
imploramos, suplicamos que V. Exa. - que, tenho certeza, já tomou
algumas providências - tome essa providência urgentemente. Já
deveria ter sido tomada, porque o Tribunal de Justiça tem de se
manifestar nesse caso, fato do qual não podemos abrir mão, sob pena
de uma retaliação que não nos interessa. Se não o fizer, nesse e em
outros casos, vamos ter de agir.

Parece que foi Deus que abençoou para que esse fato ocorresse, a
fim de que acordássemos para uma nova realidade. Nos últimos dois
anos, passamos por grandes transformações. Nada disso interessa à
sociedade nem à imprensa, mas sim a discussão dos salários e dos
megassalários, o que ficou no passado. No presente, construímos um
novo parlamento. Porém isso não interessa. Hoje, qualquer
funcionário, motorista de táxi, de ônibus, médico, cidadão sabe quanto
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um Deputado recebe por mês de salário e ajuda de custo.
Pergunto a V. Exa: quem sabe quanto ganha um funcionário do
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do Tribunal de Contas?
Quem sabe quanto ganha um Desembargador ou um Juiz de Direito?
Ninguém. Porém todos sabem quanto ganha um Deputado.

Este talvez seja o momento mais importante para este parlamento,
pois podemos cobrar do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas que façam o que fez a Assembléia. Não se pode
aceitar que funcionários subalternos do Tribunal de Justiça venham
aqui macular a imagem do parlamento mineiro.

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, há males que vêm para
bem. Sua manifestação foi importante para nos acordar e fazer com
que começássemos a defender a honra do parlamento mineiro. Nosso
passado pode até ser questionado; todavia jamais poderão questionar
nosso presente.

Deputado Mauri Torres, esperamos que esta Casa, por intermédio
de sua Mesa, tome, o mais rápido possível, providências quanto ao
que se passou com o colega Dalmo Ribeiro Silva. Acima do que
aconteceu com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva está o que aconteceu
com este parlamento.

Precisamos exigir, palavra que não gosto de usar, mas acho que
essa é a palavra mais dura, exigir do Tribunal de Justiça uma
manifestação, sob pena de começarmos a trabalhar de uma forma
totalmente diferenciada, que é aquela diferença do parlamento
mineiro, da política mineira.

Estamos no fundo do poço e precisamos reagir em nome da
democracia, em nome deste parlamento. Portanto, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, parabéns pela sua fala. Não pelo que passou, realmente
um constrangimento público, que nos deixa magoados, por tudo que
já fizemos, pelo nosso passado político, mas pelo momento mágico
que a Assembléia está vivendo. Tenho certeza de que, a partir deste
pronunciamento, desses acontecimentos, a Assembléia não será mais
a mesma.

O Deputado Antônio Genaro (em apar te)* - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, os colegas praticamente disseram tudo o que gostaria de dizer.

Como estou nesta Casa há 16 anos, no mínimo, mas sou paulista,
ouvia falar da força da política mineira, o que não contesto. Mas o
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parlamento mineiro enfraqueceu muito nos últimos anos.
Particularmente, também não fui citado, citaram meu Chefe de
gabinete, o que significa que uma boa parte dos Deputados aqui
também não foram citados, o que significa também que esse modo de
citar subestima, inferioriza e põe esta Casa num estado lamentável.

Espero que a Mesa da Assembléia tome alguma providência. Para
que a Mesa entenda o que quero dizer, não sei se já ouviram falar no
Prólogo de Jotão: um dia as árvores resolveram eleger um rei, ou
rainha, e procuraram a oliveira. Queriam que ela fosse a rainha. "Por
que eu reinaria sobre vós se produzo o azeite, que agrada a Deus e
aos homens?" Então, as árvores procuraram a videira, que respondeu:
"Por que eu reinaria sobre vós, se produzo o vinho, que agrada a
Deus e aos homens?". Então, procuraram o espinheiro, que
prontamente aceitou reinar sobre a floresta.

Peço à Mesa, não a comparando ao espinheiro, que não seja um
espinheiro em nossa vida. Elegemos esta Mesa na confiança de que
os senhores nos representariam dignamente. E o Poder Judiciário
precisa nos respeitar. Durante esses 16 anos que estive aqui, sempre
fui muito educado e respeitoso com o Poder Judiciário. No entanto,
agora, o nosso gabinete pode ser invadido com mentiras, desonrosas
para todos nós. Que a Mesa possa representar-nos e resolver esse
problema.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, sabemos de sua dedicação a esta Casa e conhecemos
a seriedade do seu trabalho. Todos os Deputados, especialmente nós,
do Bloco PT-PCdoB, defendemos o controle social. E direito da
população saber tudo o que acontece nesta Casa, como, por exemplo,
o questionamento sobre o pagamento das reuniões extraordinárias.
Ao mesmo tempo, defendemos que temos de ser respeitados
enquanto cidadãos. Temos direito de ser respeitados tanto quanto os
que defendemos diariamente nesta Casa.

Não aceitamos chacota, é necessário que haja seriedade na
cobrança dos Poderes. A sociedade, ao cobrar uma posição quanto
ao pagamento das reuniões extraordinárias, deve respeitar-nos e a
esta Casa, que contribui para que o povo de Minas Gerais tenha
espaço de debate, de discussão e de divergência de suas idéias. Por
meio de uma comissão, devemos discutir essa questão com
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profundidade, com o Ministério Público. Precisamos olhar nos
olhos dos mineiros e adotar a melhor medida. Obrigada.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Não fui citado, fui
surpreendido por meu assessor jurídico, que me entregou uma folha
dizendo que um Oficial de Justiça havia deixado um papel. O assessor
pediu-lhe que fosse até minha sala, mas ele disse que não era
necessário incomodar-me. Não pegou assinatura nem pediu
documento algum. Disse apenas que havia uma pessoa com picuinha
contra a Assembléia. Há uma lei que permite ao Tribunal de Justiça
nomear Oficial de Justiça sem concurso público. Precisamos analisar
isso.

A Assembléia está igual a um pé de canela. Todos querem tirar uma
casquinha, como se só houvesse bandidos e ladrões. E-lá pouco
tempo, a Assembléia foi cercada por policiais. A imprensa tem toda a
liberdade nesta Casa. Tem sala, computador, telefone, secretaria,
cafezinho, escaninho, uma sala privilegiada.

Meu filho mais novo perguntou-me se eu era ladrão. Disse que um
colega de escola afirmou que Deputado é ladrão. Vejam a que ponto
chegamos! Tive de mudá-lo de escola, porque ele estava sendo
perseguido. Ele queria brigar, mas não permiti. Fui até à escola para
saber o que estava acontecendo. Disseram que não devia preocupar-
me, pois aquilo era coisa de menino. O pai do garoto, em uma
discussão na sua casa, disse que todos os Deputados são ladrões,
safados e sem-vergonhas.

Orgulho-me de ser Deputado. Sei que aqui há homens e mulheres
honrados. Não só no Brasil, como também lá fora, fazem chacota com
o Poder Legislativo, que, por sua vez, está calado, parado e não
reage. Se há alguém que deve pagar alguma coisa, que pague, e que
a justiça faça um levantamento e apure os fatos.

Então, fui obrigado a explicar a situação aos meus filhos. Algumas
vezes, temos de ficar calados. Mas quando alguém faz uma acusação
desse tipo, devemos acionar a justiça para que prove o que disse.

A imprensa sempre faz referências aos salários dos Deputados,
cujos valores variam entre fl$40.000,00, fl$30.000,00, R$28.000,00,
R$18.000,00 e R$12.000,00. Nossos salários são públicos. No
entanto, sempre perguntam: "Onde está o "por fora" que vocês
recebem?". Por isso, Sr. Presidente, precisamos reagir, tomar
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providências.

Há alguns dias, um cinegrafista correu atrás de um Deputado como
se perseguisse um bandido. A todo momento, somos fotografados e
focalizados. Sinto-me incomodado com essa situação. Até hoje,
graças a Deus, não fui citado. Nada existe que desabone meu
trabalho. Mas fico preocupado com meus colegas parlamentares,
homens e mulheres honrados, trabalhadores e honestos. Todos são
envolvidos: Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, Governo
Estadual, Presidência da República. Recentemente, os jornais
noticiaram corrupção no Governo Lula. No entanto, ninguém faz nada.
Não existe respeito. Hoje, um ladrão tem mais valor do que um
Deputado. Esquecem-se de que temos famílias.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, parabenizo-o por seu
pronunciamento. Fiquei surpreso ao ver aquele Oficial de Justiça
vibrando de satisfação porque havia conseguido citar o último
parlamentar. A imprensa deu-lhe total cobertura. A nossa situação é
delicada. Por exemplo, quando somos convidados a participar de uma
reunião, palestra ou seminário, até mesmo como representantes do
Presidente da Assembléia, assim que chegamos ao local, começam
as chacotas, umas pessoas cutucam as outras, como se ali estivesse
um bandido. A Mesa precisa tomar as medidas cabíveis.

A Deputada Jô Moraes (em aparte)- Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
a exemplo de outros parlamentares, não assinei a citação. Na primeira
vez em que o Oficial de Justiça esteve em meu gabinete, minha
assessoria indagou se podia assinar o documento e assim procedeu.
Por que recusar algo que é da nossa prática cotidiana? Aquele
servidor não me procurou depois e não informou à minha assessoria
que a intimação deveria ser assinada por mim.

O pronunciamento de V. Exa. é muito importante, porque nos obriga
a, diante das câmeras de televisão, de forma clara e transparente,
discutir essas questões que causam espanto à sociedade. A quem
interessa essa situação? Também sofri muito durante a ditadura
militar. Apanhei muito. Fui presa duas vezes.

Sou grata aos Deputados do PT que lutaram pela minha anistia,
permitindo que eu esteja viva hoje. Considero isso um elemento
fundamental.

Sei, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que as instituições democráticas
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são muito importantes para a construção de uma nação
independente. Não é com autoritarismo e desmoralização dessas
instituições que os avanços ocorrerão neste País, O Deputado Federal
Sérgio Miranda, do meu partido, disse uma vez que é preciso
entender que os parlamentos são as instituições mais democráticas
que existem, são um processo direto que sofrem a pressão cotidiana.
Que bom que o povo venha às galerias para nos xingar, aplaudir e
pressionar, porque esta Casa é deles. Devemos satisfação ao povo.
Os parlamentos são a expressão maior da sociedade, com suas
virtudes e seus defeitos. Preocupa-me muito o fato de outras
instituições não compreenderem que a defesa da democracia, neste
País, está ligada à defesa das próprias instituições, que têm o dever
de ser transparentes.

Desde que chegamos a esta Casa, integrando o Bloco PT-PCdoB,
incorporamos o esforço permanente de cortar salários e dotar os
processos de absoluta transparência. Ninguém acredita nisso. Aliás,
notícias desse tipo não aparecem. Já me comprometi com uma
jornalista a mostrar os extratos da minha conta bancária do ano, para
comprovar o quanto ganhamos, tornando o processo ainda mais claro.
Ainda assim, precisamos ir mais adiante. Vamos até o fim para ver
como se desenvolve a estrutura desta Casa, informando sobre os
nossos salários e sobre os processos que aqui estão, para que não
haja suspeitas.

Não podemos chegar a este momento da democracia
achincalhados. Digo isso porque devemos transparência, mas
merecemos respeito. As instituições, sobretudo os Poderes Judiciário
e Executivo, devem nos respeitar, e não nos desmoralizar. E a
sociedade fica refém de quem? Do tráfico, da criminalidade e da
desmoralização. Ela já possui suas chagas, como a desigualdade
social. E por isso que defender o parlamento, fazendo penitência dos
nossos erros e completando o nosso sangramento, deve ser um dos
nossos compromissos com a democracia. Mas esse também deve ser
o compromisso do Executivo e do Judiciário. Se não for assim, não
caminharemos para uma sociedade que resgate as dívidas social,
política, financeira e econômica deste País.

Portanto, cumprimento V. Exa. Tenho a certeza de que a Mesa,
juntamente com o Colégio de Líderes, levará até o fim o processo de
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transparência de que a sociedade tanto precisa. Que não sejamos
reféns de indivíduo que queira apenas ter seus 5 minutos de glória.
Obrigada.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Encontro-me na mesma
situação de inúmeros parlamentares que não foram citados pelo
Oficial de Justiça. Minhas palavras serão insuficientes para registrar a
honradez de V. Exa., já reconhecida pelos mineiros, mas não poderia
me furtar à oportunidade de referendar, mais uma vez, as qualidades
que sempre nortearam sua vida pública. Façamos uma reflexão sobre
a força, soberania e independência da Assembléia, Casa protetora
dos mineiros, guardiã dos mais carentes. Recordo, há algum tempo, a
ingerência de alguns órgãos nesta Casa. Quem não se lembra da
interferência do Ministério Público nas ações e decisões desta Casa
soberana? Quem não se lembra, em ato tão recente, de o Procurador-
Geral querendo ditar normas a respeito da conduta de um Deputado
desta Casa, como se aqui não houvesse normas a serem cumpridas?

Gostaria de fazer uma sugestão a todos os colegas, pois clamam
por transparência. Que o Ministério Público e o Judiciário encaminhem
a esta Casa a lista de vencimentos de seus servidores. Estou certo de
que terão boa-vontade em fazê-lo, pois não tenho dúvidas sobre a
responsabilidade, a inteireza moral e a probidade dessas pessoas.
Faço um apelo a esta Casa: somente aprove os orçamentos
pertinentes a esses órgãos após a entrega dessa documentação.
Tenho certeza absoluta de que não constará nenhuma irregularidade,
pois acredito na seriedade e correção do Ministério Público e do Poder
Judiciário, que têm prestado grandes serviços à comunidade.

Quanto a esse Oficial de Justiça, lamento. Tenho certeza de que
esse fato não será estimulador para que a Assembléia tome medida,
pois esta Casa deve estar sempre qualquer forte e pujante em
qualquer momento, e essa foi, tão-somente, uma atitude infantil e
irresponsável, que retrata a pequenez, a irresponsabilidade e a
leviandade de uma pessoa pobre de espírito, que não se encontra
preparada para o exercício dessa função tão nobre. Certamente, terão
oportunidade de aplicar-lhe uma punição, mas a Assembléia
Legislativa, não se baseando somente nessa atitude infeliz, deve se
fazer presente com força, respeitando suas leis. Todos os mineiros
devem ter plena consciência de que aqui se encontra a grande
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protetora e guardiã dos interesses maiores de Minas.

Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a Assembléia Legislativa
se orgulha de ter um parlamentar da sua hombridade, caráter e
grandeza para compartilhar dos nossos enfrentamentos e defender os
grandes interesses dos mineiros.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, comecei ouvindo-o no meu gabinete e depressa liguei a
televisão. Então, vi a figura daquele que apareceu por aqui como
Oficial de Justiça. Já havia ouvido notícias sobre a passagem dele
nesta Casa. Estranhei, porque fico aqui de manhã até a noite, como
tantos outros. E não vi Deputado esconder-se, correr ou sair pela
direita ou pela esquerda para se livrar de alguém.

Essa situação é inusitada. Essa conversa é estranha. Hoje tomo
conhecimento, por meio do seu pronunciamento e de outros, que
também não foram citados. Informo que também não fui citada.
Quando comecei a ouvi-lo, indaguei se alguém do meu gabinete havia
recebido esse senhor. O Chefe de Gabinete o recebeu, mas me falou
que não sabe a que ele veio ou para quê. O Oficial de Justiça não
esclareceu coisa alguma, não havia nexo em suas palavras, também
não me deixou nada, não me pediu para assinar nada e foi embora.
Então, não o conheço e nunca fui citada. Ele disse que só faltam dois
Deputados, acredito que faltem muitos.

Portanto, não devemos deixar o Oficial de Justiça de lado, pois é
responsável pelo que faz. Por mais atrapalhado do juízo que seja, ele
tem de ser chamado à responsabilidade pelas autoridades e pelas
pessoas que o colocaram na função de Oficial de Justiça, para que
não cometa outros erros e envergonhe a justiça como está fazendo.

Lembro-me agora de uma frase que o Lula disse, e os jornais
sempre a têm repetido: 'Quem não gosta de política acaba sendo
governado por quem gosta.". Encontro inúmeras pessoas que não
acreditam nos políticos, que não gostam de política e não querem
saber dela. Há um poema de Bertolt Brecht, "O Analfabeto Político",
que é perfeitamente oportuno para essas pessoas que não gostam de
políticos.

Infelizmente, nós, políticos, estamos desacreditados. Para muitos,
não fazemos nada; sobretudo nós, parlamentares que não levamos
obras para as nossas cidades. Quem é da Oposição sofre mais ainda.
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Sempre fui da Oposição e nunca levei obra para a região onde
trabalho: Mucuri, Jequitinhonha, vale do São Mateus e regiões mais
empobrecidas. Mas tenho certeza de que levei cidadania para muitos
e despertei-lhes a consciência. Os meus fins de semana são
dedicados a isso. Durante a semana, encontro-me nesta Casa, da
manhã à noite, embora muitos não acreditem em nós como pessoas
que trabalham e que lutam, com os salários reduzidos.

O tempo das vacas gordas passou, mas conseguimos sobreviver
com o salário que recebemos. Mas vejo, principalmente na imprensa,
que somos tratados com ridicularização e deboche. Acredito que a
ironia fina é interessante, mas exige inteligência de quem elabora a
charge, o artigo e a piada - e não é isso o que vemos nos jornais.
Sempre aparecemos na imprensa para sermos espezinhados, por
•meio de charges que nos ridicularizam ou artigos que tentam aviltar-
nos. Lamentamos isso. Os jornalistas sabem que, quando aqueles
tomaram o poder, os primeiros que fizeram calar foram os que falaram
pelo povo, os parlamentares, e, logo em seguida, a imprensa.

No tempo da ditadura, lembro-me de uma figura foritidável, Herzog,
jornalista que honra o nome da imprensa, que pagou com a vida a sua
liberdade de expressão em defesa da democracia. E o que vimos
nessa época? Houve dias em que páginas inteiras dos jornais
apareciam brancas, porque o artigo não podia ser publicado, era
censura contra a imprensa.

Dalmo Ribeiro Silva, lamento o que aconteceu nesta Casa. Mas, de
vez em quando, devemos tomar um choque para reagirmos. Do
contrário, nós nos acomodamos e as coisas pioram.

Parabenizo V. Exa. por levantar esse problema. Pensei, quando li no
jornal: como não fui citada e não tenho nada a ver com a situação,
não responderei nada a esse homem. Penitencio-me pela omissão.
Foi bom V. Exa. despertar a nossa consciência para a obrigação de
não aceitar calados ofensas, ridicularizações pelo simples prazer dos
que desejam aparecer e ter um minuto de glória, seja na televisão,
seja na imprensa escrita ou falada.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Obrigado. Tivemos uma
aula muito interessante nesta tarde. Não só as suas palavras como
também as da Deputada Jô Moraes foram muito bonitas. Vejo
freqüentemente nas televisões que as palavras de um bandido
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encapuzado têm muito valor. Porém, a palavra da Deputada Jã
Moraes, que possui urna grande história, coma a de dezenas de
Deputados, precisa ter o extrato correto do Banco todos os dias, para
que tenha credibilidade. Quem assiste a essa inversão de valores é a
sociedade.

Há também a vontade de alguns de aparecer. As vezes ouço uma
frase dizendo que, se determinadas pessoas levantarem à noite para
beber água, puxarem a porta da geladeira e a luz acender, começam
a conceder entrevista devida à vontade de aparecer. Espero que o
caso do coitada do Oficial de Justiça seja a gota d'água.

Esta Casa deve refletir sobre o que a sociedade espera dos
Deputados. Como poderemos exercer a mandato neste ano? Sei
como funciona o gabinete de V. Exa. Ininterruptamente, Prefeitos,
Vereadores, Presidentes de associações, vão delirantemente às
secretarias, para buscar alguma migalha do Governo e levar a uma
determinada região. Aliás, tanto V. Exa. quanto eu temos um
compromisso com as pessoas e com as regiões.

Ontem, ouvi uma brincadeira de uma pessoa do Governa de que eu
e o Deputado Gil Pereira, no ano passado, perfuramos muito poça
artesiano. Mas, agora, estávamos com problemas, pais teríamos de
equipar 400, 700 poças artesianos, onde o povo morre de sede.

Gostaria que uma equipe de televisão corajosamente fizesse o que
faço ou faz um Deputado do Sul e do Norte de Minas em qualquer
final de semana. Boa parte da imprensa diz que o Deputado não
trabalha nos finais de semana nem quando não se encontra no
Plenário. Certamente, cinco ou dez Prefeitos e vinte Vereadores estão
no meu gabinete nesta tarde. A minha equipe que está em Montes
Claras deve ter ida à porta do hospital para mendigar uma vaga. Não
conseguimos dar uma boa assistência médica ao povo.

Hoje, essa reflexão é importantíssima para acharmos uma maneira
de mostrar à sociedade que tipo de Deputado deseja. Deseja um
Deputado que ganhe salário mínimo e venha a esta Casa para
defender uma grande empresa? Ou um Deputado que tenha um
mínimo de dignidade para exercer o seu mandato?

Não tenho sombra de dúvida, Deputado Dalmo, que, ao largar sua
advocacia, V. Exa. perdeu. Caso chegue ao final do mandato e não
possa disputar outra eleição, dificilmente conseguirá recuperar sua
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clientela para dar subsistência a sua família. Tenho inúmeros
exemplos de ex-Deputados do Norte de Minas, como o ex-Deputado
Mílton Cruz, que passou por esta Casa, teve papel importantíssimo na
criação da UNIMONTES e vive hoje em situação de penúria. Conheço
um grande Deputado de Janaúba, o Adelino, que hoje não é mais
Deputado e que vive uma situação de penúria. Conheço outros que
poderia citar aqui e muitos outros, mas a reflexão é essa. Nós, desta
Casa, caro amigo Presidente Mauri Torres, caros Deputados Luiz
Fernando Faria, Dilzon Meio, Rêmolo Aloise, Toninho Andrade, Pastor
George, temos de achar uma maneira de discutirmos com a
sociedade qual é o Deputado que ela quer. Se quer o Deputado que
está sendo julgado como bandido e ladrão, como foi exposto pelo
Célio. Isso não combina com esta Casa. Temos muita gente séria e
honrada. Há pessoas que estão aqui há muito tempo, dedicando sua
vida a esta Casa. Minha esposa e minhas filhas falam comigo: "Pai, o
senhor chega quinta-feira à noite e sexta-feira vai atender seus
pacientes". Passo sexta, sábado e domingo viajando. Há cidades que
precisam de nós no domingo. Será que não posso ter o domingo para
ficar com minhas filhas e minha esposa dentro da minha casa? Tudo
isso para sermos achincalhados de todas as maneiras.

Tenho um grande amigo que é repórter de televisão há 11 anos e
fala que nunca colocou um microfone na boca de um político que não
fosse para se explicar de alguma denúncia. E isso o que a sociedade
quer da nossa imprensa? Temos de chamar a imprensa para
conversar.

Muitas coisas que foram tratadas aqui em nome do Oficial de Justiça
talvez sejam apenas uma gota d'água no oceano. Vamos discutir
salário. Qual é o salário justo? Temos de esclarecer como usamos a
verba indenizatória. Isso é salário? Quer dizer que, quando o
Ministério Público tem de substituir alguém, quando sai de Montes
Claros para ir a Francisco Sá e vai no carro do Ministério Público,
aquilo não é salário para ele? Por que a imprensa não publica que
aquilo é salário? Será que tem medo do Judiciário?

O Poder Legislativo é um poder aberto. Desde que o povo coloca
nosso número na urna, tem o direito de vir para cá. Aqui há
empresário, professor, médico, bancário. Aqui há gente de todo jeito.
Aqui é a caixa de ressonância. Dizem que quem cala consente. Tenho
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aprendido, de pouco tempo para cá, que a paciência é a maior
das virtudes, e que não há bem que sempre dure nem mal que nunca
se acabe.

O ponto que V. Exa. levantou, de que esse sujeito seja mandado por
alguém ou com vontade de aparecer, ou pela loucura que a vida
acabou lhe infligindo, fez o parlamento repensar. Não podemos ficar
apenas nessa lavagem de roupas. Precisamos continuar esse debate.

Sr. Presidente, o Legislativo é o único Poder que tem coragem de
abrir, escancarar as câmaras e falar o que cada um está sentindo.
Peço que se discuta essa matéria. Cada vez que sai uma pancada ou
inverdade e a gente se cala, damos força a alguém que deve estar
com suas faculdades mentais prejudicadas. Não podemos permitir
que esse tipo de pessoa se arvore de paladino da justiça e homem
que salvará Minas Gerais, porque, sem coragem de cumprir o seu
dever de citar cada um de nós, tem feito isso que a Deputada Maria
José expôs aqui.

Deputado Dalmo, parabéns por fazer essa reflexão, útil e importante
para o parlamento. Talvez seja oportuno parar uma semana ou 15
dias, sem votar, para discutir o que estamos fazendo na Casa, o que a
sociedade espera de nós e o que a imprensa espera dos Deputados.
Transparência? A Casa a está mantendo. Trabalho? E só acompanhar
a vida de cada Deputado. Temos de saber o que esperam de nós.

Há alguns anos, o Alexandre Garcia, no programa "Fantástico", fazia
"pegadinhas". Por exemplo, quando um político tirava o sapato, ficava
filmando para ver se a meia estava furada. Essas situações faziam a
delícia do povo brasileiro: ver o político pego em situação infeliz. O
Deputado Antônio Júlio e outros falaram muito bem sobre essa
questão.

A Casa tem de refletir sobre o que devemos falar com a imprensa,
que mostra apenas o que é ruim e pejorativo. Temos de nos adequar.
O que fazemos de bom e de melhoria para a qualidade de vida do
povo, que quis que nós o representássemos, deve também ser
mostrado. Não se pode falar que o voto não é livre. E secreto e
eletrônico. Não fica guardado o nome no qual a pessoa votou. Não é
possível haver perseguição.

Os políticos estão tendo poder de perseguir? Temos de chamar a
imprensa para conversar e saber o que querem do parlamento. Não
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acredito que queiram destruir-nos. Antigamente, alguns
Presidentes, quando acontecia determinado fato exacerbado, diziam
que havia sido por culpa de um estagiário ou novato.

A imprensa tem poder, principalmente para destruir. Para construir
talvez não seja tão rápido, porque a pessoa tem de trabalhar por um
ou dez anos, mas, para destruir, às vezes basta um minuto. Podemos
citar vários exemplos.

Delegado de São Paulo, um pouco afoito, acabou com a vida de
algumas famílias na Escola Base. Agora, 10, 15, 20 anos depois, o
pessoal da Escola Base - alguns já morreram, outros viraram
alcoólatras - parece estar conseguindo ganhar indenização -
R$150.000,00. Resolverá o problema? E preciso discutir isso.

O Deputado Antônio Genaro mencionou citação bíblica. Existem
várias teorias sobre a humanidade. O bom selvagem? O homem
nasce bom, e a sociedade o faz ruim? Ou o homem nasce mau, e as
famílias, as igrejas e a educação o fazem ficar bom? E filosofia? O
que temos de fazer?

Sr. Presidente, pedimos encarecidamente ao senhor e à Mesa que
convoque a sociedade para a discussão: qual Deputado o povo de
Minas Gerais quer? Obrigado.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - V. Exa. foi muito feliz em
trazer à discussão essa questão. O quadro é assaz deprimente e
vexamoso. Mas, se há vexame e vergonha, não é para a Assembléia
Legislativa. Este Poder retira-se da questão altaneiro. Se existe motivo
de vergonha para quadro dessa natureza, quem tem e deve estar
envergonhado é o Poder Judiciário. Vem à tona o baixo padrão de
qualidade de um dos seus servidores. Conhecemos o Poder
Judiciário. E composto por homens de bem, sérios, compenetrados,
responsáveis e que, a essa altura, tenho certeza, estão questionando
o tipo de servidor que têm. Esperamos que não seja regra o
comportamento desse cidadão, que, com certeza, estava a serviço de
alguém - quiçá até mesmo do patrocinador da causa contra esta
Assembléia -, fazendo esse tipo de trabalho como bico, para aumentar
o seu salário. Esse moço envergonha o Poder Judiciário no momento
em que sabemos existir orquestração para desestabilizar tanto o
Poder Legislativo como o Judiciário. A situação é crítica e tem a
participação da mídia, embora inconsciente, porque a mídia prefere,
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às vezes, transmitir sua opinião como notícia, levando a
população a tomar atitudes de desagravo em relação a quem
realmente está defendendo seus interesses.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, realmente esse quadro precisa ser
analisado com critério e responsabilidade; porém não pela Assembléia
Legislativa, mas pelo Poder Judiciário. A nós compete tão-somente, a
partir de agora, levantar a cabeça e mostrar como somos e devemos
ser, para evitar que o Poder Legislativo, no âmbito municipal, estadual
ou federal, seja desestabilizado.

Aliás, existe interpretação a respeito do controle externo do Poder
Judiciário. Estão confundindo controle externo dentro da Pátria com
controle externo pelos alienígenas, trazendo pessoas de fora do Poder
para fiscalizá-lo, em atitude velada, para a sua desestabilização.

Realmente, comportamento como o do funcionário daquele Poder
mostra que há muito o que ser consertado no Poder Judiciário. Se
esse Poder não promover rapidamente um processo de depuração em
seus quadros, poderá ser objeto de questionamentos profundos, o que
poderá provocar sua desestabilização.

Esse é um risco para a democracia, e compete-nos evitá-lo, já que
somos o lado maior do triângulo. Digo isso porque, se fôssemos
colocar o triângulo para representar os três Poderes, não usaríamos o
equilátero, mas o escaleno, em cujo lado maior é colocado o Poder
Legislativo, que absorve todas essas questões e sai altaneiro de
quaisquer situações, pois é o reflexo da vontade do povo, é o som de
sua voz. Ele absorve tudo e transforma em bem para a população.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, aqui apresento a filosofia de meu
velho pai: "Meu filho, se você vai baixando, baixando, baixando, no dia
em que a intimidade aparecer, não haverá retorno, você estará
irremediavelmente ridicularizado". Vamos levantar a cabeça, pois o
povo mineiro anda de cabeça erguida. Se somos seu reflexo, temos
que erguer a cabeça e fazer valer o Poder que representamos. Muito
obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao Deputado Ermano
Batista.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não poderia imaginar tal
sentimento de solidariedade. Dezoito Deputados manifestaram seus
sentimentos, sendo que nenhum deles foi citado pelo Oficial de

rÀ'



1760
Justiça. Foram claros, precisos e transparentes. Com certeza,
jamais irão faltar com respeito ao parlamento mineiro.

Pude expor meus sentimentos. Este parlamento sentiu-se ferido.
Quando trouxe a reflexão para este Plenário, não tive como razão
maior minha pessoa. Queria compartilhar com todos os senhores
minha indignação e jamais poderia pensar que, no transcurso de
minha fala, tantos Deputados me. aparteassem. Ressalto que eles
ainda não foram chamados aos autos, como manda a lei e o código.

Enalteço a soberania desta Casa, com sua grandeza, retidão, seu
comportamento ético e transparente. Saúdo todos os seus servidores
que suportaram uma situação como a aqui mencionada. Acima de
tudo, está a presença marcante desta Casa nas grandes decisões do
Estado, pois sempre cultuamos a respeitabilidade, a dignidade, o
denodo e, sobretudo, a vontade de servir nosso povo.

Não poderia mais permanecer silente, depois desses fatos trazidos
pela imprensa, ferindo este parlamento. Faço questão de encerrar a
minha fala demonstrando os fatos marcantes e chocantes desta
Assembléia Legislativa. Devo agradecer por todas as exposições aqui
realizadas, respeitosas e solidárias com o parlamento mineiro. E hora
de estarmos muito unidos. Nós, Deputados, devemos proceder a uma
reflexão muito profunda. Esperamos que V. Exa., Deputado Mauri
Torres, tenha competência, transparência, retidão e ética na condução
dos nossos trabalhos. Devemos reconhecer que, na atual
circunstância histórica de Minas Gerais, a sociedade mineira nos vê
sempre, Srs. Deputados, através dos olhos da imprensa. Por esse
filtro, o nosso povo nos enxerga e, pelo que lhe é dado ver, emite o
seu severo julgamento a nosso respeito, como parlamentares; há,
porém, que se considerar o gigantesco trabalho que se executa neste
parlamento. E injusto, por exemplo, difundir a imagem de um Plenário
vazio quando as comissões temáticas estão em plena atividade, com
a presença constante dos parlamentares, discutindo e fazendo a
avaliação preliminar das matérias que irão ao Plenário. E imperioso
reconhecer que a presença do parlamento no tecido social é
instrumento garantidor da regularidade democrática. Assim, não se
pode ignorar que o parlamento é instituição indispensável e
insubstituível para a existência social da nossa dignidade. Ninguém,
em perfeito gozo das suas faculdades mentais, pode postular a sua
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simples extinção. Sim, porque, às vezes, o veneno que se inocula
nos diferentes estratos da nossa sociedade gera a interpretação de
que este Poder seria dispensável.

Percebe-se, por vezes, um estranho sentimento, alimentado por
motivações inexplicáveis, que força a opinião pública a elaborar
conclusões que geram em nós a seguinte indagação: "somos uma
organização legislativa capaz de cumprir o encargo de dar ao nosso
Estado a institucionalidade legal de que necessita?". As dúvidas
aparentes da opinião pública tomam imperativo que se esclareça essa
questão. E ouso afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida: os
parlamentares que compõem o Poder Legislativo mineiro são capazes
de responder - e têm respondido - ao sagrado ministério de dar a
Minas Gerais e ao seu povo o remédio jurídico legal, capaz de
pavimentar o caminho para o crescimento sustentado e a erradicação
das injustiças, que nenhum de nós desconhecemos.

Não podemos olvidar que a democracia é o único processo de
conciliação entre a liberdade do indivíduo e as exigências da vida em
comunidade; entre o homem, a lei e as instituições.

Nesse diapasão, o papel do Poder Legislativo mineiro é singular.
Nenhuma injustiça seria maior que a de supor que o parlamento
mineiro, integrado por homens retos, corretos, devotados e com amor
à sua causa, se tenha degenerado até à insolvência. Digo que não é
essa a questão e que tal hipótese não corresponde à realidade.

Sabemos que nossas responsabilidades vão além dos limites desta
Casa. O parlamento, voz da cidadania, é, deve e precisa ser
reconhecido como o centro de lucidez, honradez e responsabilidade
pela correção da forma, da estrutura e do funcionamento das
instituições que cria e mantém; nada será alcançado, porém,
caríssimos colegas, se cruzarmos os braços na esperança de que,
espontaneamente, surgirá ação exterior em defesa dessa dignidade.
Precisamos, nós mesmos, por meio de nossa missão, reafirmar ao
povo mineiro o respeito e o devotamento que lhe tributamos em todos
os níveis. Já não podemos conviver com essa sombra que turva
nosso trabalho, colocando obstáculo à ação, ao trabalho de cada
parlamentar. A esta altura da história mineira, urge definir e defender
os valores essenciais à vida de uma sociedade civilizada como a
nossa. Entre eles está, sem reservas, a dignidade, a honra do
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parlamento como Casa ordenadora da vida, dos preceitos que
ditam os ensinamentos para a paz social de nosso povo.

De resto, agradeço aos companheiros as manifestações, que, com
certeza, garantem a dignidade do parlamento mineiro. Sinto-me
envaidecido e honrado. Somente por meio de ações como esta que
ora fazemos, no exercício da cidadania, é que podemos resgatar a
verdade, para que nosso parlamento seja símbolo da justiça, da
dignidade e da decisão das ações em prol de nosso povo. Ao longo
dos anos que nos restam, poderemos trabalhar, como já o fazemos,
com espírito de grandeza e fé, para cumprir o juramento que aqui
fizemos quando iniciamos a legislatura. Peço a Deus que abençoe
esta Casa, pois ela é honrada por homens sérios e competentes. Em
nenhum momento, iremos esmorecer. Obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Ilustre Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, manifesto-lhe, em nome da Mesa, total apoio e
solidariedade. Aos nobres Deputados e Deputadas que o apartearam
afirmo que, quanto aos acontecimentos ocorridos, a Mesa tem
tomado, com a altivez e tranqüilidade peculiares ao povo mineiro,
todas as providências necessárias.

Se existe um Poder que está com dificuldades nesse episódio, não
se trata da nossa querida Assembléia Legislativa. Temos tranqüilidade
suficiente para dizer a este Plenário e às pessoas que nos ouvem que
este é hoje o Poder mais transparente do Estado e do País. A missão
da Mesa, que tenho a honra de presidir, é a de dar a este Poder a
transparência necessária, exigência da demanda da sociedade.
Atravessamos, há poucos dias, o vestibular das urnas, nas eleições
de 2002. Naturalmente, o exercício da democracia dá-se nesta Casa,
no parlamento.

Todos nós, quando ainda muito jovens, com 10 ou 12 anos de idade,
tivemos oportunidade de enfrentar um regime autoritário, contra o qual
nos posicionamos. Pessoas da nossa família, à época, já na idade
adulta, foram perseguidas pelo regime autoritário e tiveram de fugir.
Se tivemos disposição para enfrentar as baionetas e os cães da
revolução para construirmos, neste País, uma democracia, agora,
precisamos ter tranqüilidade para nela conviver.

Todos nós precisamos sempre colaborar e estar altivos para o
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fortalecimento das instituições democráticas. Espero que esse
episódio sirva de reflexão para todos nós e para que os Poderes e as
instituições constituídas neste Estado assumam seu papel na
democracia. Precisamos, acima de tudo, fortalecer as instituições,
principalmente os Poderes, não só os constituídos, mas também os da
sociedade civil organizada.

Espero que esse episódio não ocorra novamente e que possamos
nortear nossa gestão e participar do Governo deste Estado dentro de
um clima de tranqüilidade, que é o que a sociedade espera de todos
nós. As iniciativas foram tomadas.

Este é um Poder com total transparência e tranqüilidade em suas
ações. Qualquer cidadão comum da sociedade que entrar no nosso
"site", por meio da Internet, conseguirá todas as informações com
relação às ações desta Casa, no campo do processo legislativo e das
ações administrativas. Acho que os demais Poderes não podem dizer
isso com a tranqüilidade que esta Casa fala hoje para toda a
sociedade mineira. Isso é motivo de orgulho para nós.

As pessoas que querem criar uma instabilidade dentro deste
parlamento, sem dúvida nenhuma, não conseguirão, porque ninguém
conseguirá conspirar contra a democracia deste Estado e deste País.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência encerra, nos termos do art. 274 do

Regimento Interno, a discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.078/2003, uma vez que esse projeto permaneceu em ordem do dia
para discussão por quatro reuniões consecutivas. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as seguintes emendas, dos Deputados Célio
Moreira, Sargento Rodrigues, Weliton Prado (10), Adalclever Lopes
(5), Rogério Correia (7), Chico Simões (2), Sebastião Navarro Vieira,
Antônio Júlio, Pastor George (2), Gilberto Abramo (9), Paulo Piau e
Dinis Pinheiro, que receberam os n

o
s 11 a 51, e que, nos termos do §

20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o projeto com as
emendas à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003
EMENDA N°11
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O inciso III do § 20 do art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 115-

§ 2° - ........

lii . .ator de Graduação de Risco, em razão do grau de risco de
incêndio na edificação, conforme a seguinte escala:

a) Carga de Incêndio Específica até 300 MJ/m2: 0,25 (vinte e cinco
centésimos);

b) Carga de Incêndio Específica de 301 a 2000 MJ/m 2: 2,00 (dois
inteiros);

c) Carga de Incêndio Específica acima de 2001 MJ/m 2: 3,00 (três
inteiros).".

Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação: Entendo que o Fator de Graduação de Risco deve

refletir mais claramente a diferença de gravidade entre um incêndio
em uma residência unifamiliar e um incêndio em estabelecimentos
comerciais ou industriais.

Na proposta inicial, os fatores eram 0,5, 1,00 e 1,50. Observo,
entretanto, que a gravidade de um incêndio em uma residência é
muito pequena se comparada com a gravidade de incêndios em
estabelecimentos, sejam comerciais ou industriais. Sabemos, por
exemplo, que nas casas praticamente não há o risco de multiplicação
do incêndio para os imóveis vizinhos, pois as posturas municipais
exigem que haja um espaço livre entre um imóvel residencial e outro.
Nos imóveis comerciais, pelo contrário, a proximidade entre imóveis
vizinhos é maior, sendo até contíguos, o que possibilita a multiplicação
do incêndio.

Então, para expressar melhor essa enorme diferença de risco,
proponho que o fator para as residências seja 0,25 e, em
compensação, sejam aumentados os demais para 2,00 e 3,00,
respectivamente. Com essa mudança, a isenção da taxa, que atinge
residências de até 60m 2, passa a abranger residências de até 120m2,
o que é mais justo, tendo em vista que, além do baixo poder
aquisitivo, as famílias já são oneradas com um número elevado de
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taxas.

EMENDA N° 12
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - O art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 113- ..............................................
§ 2° - A lei disporá sobre o Fundo Estadual de Segurança Pública,

para o qual serão revertidas as receitas provenientes da arrecadação
da Taxa de Segurança Pública previstas nas Tabelas 6 e M anexas a
esta lei, as quais ficam vinculadas:

- ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no que se refere
à Tabela B;

II - à Policia Militar de Minas Gerais, no que se refere à Tabela M.
§ 3° - A lei disporá sobre o Fundo Estadual de Segurança Pública,

para o qual serão revertidas as receitas provenientes da arrecadação
da Taxa de Segurança Pública prevista na Tabela D anexa a esta lei,
a qual fica vinculada à Secretaria de Estado da Defesa Social.'.".

Sala das Reuniões, 30 de setembro de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: Propomos que o Projeto de Lei n° 1.078/2003 disponha

sobre a criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP -
para que possamos priorizar, de fato, a aplicação dos recursos a

serem criados na área da segurança pública.
Em um contexto como o atual, em que o Governador Aécio Neves

solicita a aprovação de projeto que aumenta a cobrança de taxas em
razão da prestação de serviços na área da segurança pública, cumpre
notar que esta Casa já preteriu a criação de um fundo para a área. Foi
na ocasião da manutenção do veto à Proposição de Lei n° 14.687, de
2000, ainda no Governo Itamar Franco. Hoje o mesmo ex-Governador
que vetou a criação do FESP foi o que deixou de aplicar - em 2001 e
2002 - cerca de R$54.000.000,00 arrecadados em nome da
segurança pública estadual com as respectivas taxas.

Não queremos repetir o erro de achar que, mesmo caindo no caixa
único do Tesouro Estadual, os recursos provenientes de taxas
arrecadadas em nome da segurança pública deverão ser destinados a
um fundo específico, tal como já existe no nível federal, criado pela Lei
n° 10.201, de 2001.
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EMENDA N° 13

Suprimam-se os subitens 1.2.4 e 1.2.5 da Tabela M, constante no
art. 70 do referido projeto, que tratam da cobrança de taxa por
atendimentos a ocorrências quaisquer, por policiais militares, em que
o interesse particular se sobreponha ao interesse público.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A proposta de taxa para o atendimento a ocorrências e

solicitações não classificadas em outros itens, com emprego
exclusivamente de policiais militares é outro absurdo do projeto que
merece ser revisado, pois possibilita a cobrança da taxa em qualquer
ocorrência que exija a presença de um policial (R$12,49 por policial
por hora), cobrando ainda o uso de veículos operacionais, que pode
ficar entre R$ 15,03 por hora (com a utilização de motocicleta) até R$
2.167,48 por hora (se utilizado helicóptero).

O Estado não pode efetuar cobranças como essas, sob a alegação
de tratar-se de situações em que o interesse particular predomina
sobre o interesse público. Ora, qual a definição legal da doutrina ou da
jurisprudência que, de forma pacífica, autorize tal juízo de que em
determinada situação predomina o interesse público ou particular.

Se a casa do cidadão mineiro está sendo assaltada, como fazer tal
discernimento? Que outras ocorrências atendidas poderiam ser
tarifadas? Nada disso está claro no projeto, fazendo-nos crer que o
Governo de Minas quer poderes ilimitados para tarifar qualquer
ocorrência da Polícia Militar.

Em alguns casos, vai ficar impraticável recorrer à Polícia Militar para
atender a ocorrências para ter resguardado os direitos à propriedade e
à vida, amparados na Constituição Federal e na Constituição do
Estado. Ocorrências policiais, tais como atendimentos a roubos,
furtos, ameaças, etc. não podem ser cobradas, pois se trata de
serviço típico da Polícia Militar, remunerado pelos impostos que são
pagos por todos os cidadãos mineiros.

Assim propomos a presente emenda para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N° 14
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Suprimam-se os subitens 1.3.3 e 1.3.4 da Tabela B, constante

no art. 40 do projeto, que tratam da cobrança de taxa por atendimentos
a ocorrências quaisquer, por bombeiros militares, em que o interesse
particular se sobreponha ao interesse público.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A proposta de taxa para o atendimento a ocorrências e

solicitações não classificadas em outros itens, com emprego
exclusivamente de bombeiros militares é outro absurdo do projeto que
merece ser revisado, pois possibilita a cobrança da taxa em qualquer
ocorrência que exija a presença de um bombeiro (R$12,49 por
bombeiro por hora), cobrando ainda o uso de veículos operacionais,
que pode ficar entre R$ 15,03 por hora (com a utilização de
motocicleta) até A$ 2.167,48 por hora (se utilizado helicóptero).

O Estado não pode efetuar cobranças como essas, sob a alegação
de tratar-se de situações em que o interesse particular predomina
sobre o interesse público. Ora, qual a definição legal da doutrina ou da
jurisprudência que, de forma pacifica, autorize tal juízo de que em
determinada situação predomina o interesse público ou particular.

Se a casa do cidadão mineiro está sendo acometida de incêndio,
como fazer tal discernimento? Que outras ocorrências atendidas
poderiam ser tarifadas? Será que o resgate, as buscas e salvamentos
também serão taxadas? Nada disso está claro no projeto, fazendo-nos
crer que o Governo de Minas quer poderes ilimitados para tarifar
qualquer ocorrência do Corpo de Bombeiros.

Em alguns casos, vai ficar impraticável recorrer ao Corpo de
Bombeiros para apagar incêndios, ou realizar buscas, resgates e
salvamentos. Atividades dessa natureza não podem ser cobradas,
pois se trata de serviço típico do Corpo de Bombeiros Militar,
remunerado pelos impostos que são pagos por todos os cidadãos
mineiros.

Assim propomos a presente emenda para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N°15
Suprimam-se no ar[. 1° os dispositivos que dão nova redação aos §
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1°, 20 e 30 do art. 115 da Lei 6.763, de 1975, no art. 2 0, que dá
redação ao inciso IV do art. 113 e aos § 1°,2° e3° do art. 117 da Lei
6.763; além do item 2, subitem 2.1, da Tabela B, constante no art. 40
do projeto, todos com o intuito de vedar a cobrança da Taxa pelo
Serviço Potencial de Extinção de Incêndio.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: Em nosso entender, a cobrança da Taxa pelo Serviço

Potencial de Extinção de Incêndio ou, simplesmente, Taxa de
Incêndio, como tem sido chamada, é inconstitucional. As taxas
somente pedem ser exigidas nas hipóteses previstas no inciso II do
art. 145 da Constituição Federal, que são: no exercício do poder de
polícia, (que não é o caso, pois não é fiscalização nem proteção); ou
quando da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição (que é o que o Governo de Minas quer nos fazer crer).

Se criada essa taxa, cometer-se-á uma das maiores afrontas ao
nosso ordenamento constitucional. E que a Constituição do Estado de
Minas Gerais veda a instituição de tributos não uniformes em todo o
território estadual:

"Art. 152 - E vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias
asseguradas ao contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição
da República e na legislação complementar específica:

- instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual,
ou que implique distinção ou preferência em relação a município em
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal
destinado a promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do Estado;".

Pretende-se que a taxa de incêndio seja cobrada em 32 municípios
onde há unidades do Corpo de Bombeiros. Entretanto, nossa
Constituição Estadual, amparada na Constituição Federal, assegurou
o princípio da uniformidade dos tributos, isto é, a vedação de o ente
estatal instituir qualquer tributo, como, por exemplo, a taxa de
incêndio, incorrendo em distinção entre os municípios.

Em que pese à tentativa do Governador de instituir taxa, o Corpo de
Bombeiros presta diversos outros serviços, além de cuidar da
prevenção e do combate aos incêndios, tais como as ações de defesa
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civil, a proteção e o socorrimento públicos, além da busca e do
salvamento de pessoas. Esses serviços continuarão a ser executados,
beneficiando todos os cidadãos indistintamente e independentemente
do pagamento de taxas, até mesmo utilizando os equipamentos
adquiridos com recursos desse tributo, se vier a ser cobrado. Ora,
está claro que o serviço é indivisível, devendo ser custeado pelos
impostos já pagos por toda a sociedade mineira.

Por entender o Governo de Minas que é devida essa taxa, significa
que, na sua concepção, todas as casas, galpões, edifícios deveriam
pegar fogo, deveriam ser acometidos de incêndio, porque caso o
contrário, a taxa não se justificaria. Se uma cidade fica um ano todo
sem incêndio, toda a população pagou uma taxa ao Estado e não
recebeu nenhum serviço prestado. A taxa, no que tange aos serviços
de incêndio, poderia ser cobrada apenas daqueles que tivessem suas
propriedades incendiadas ou se tosse justificado o poder de polícia,
isto é, se os bombeiros fossem colocados para realizar
cotidianamente serviços de proteção e fiscalização em todos os
prédios da cidade.

Além disso, a criação dessa taxa se respalda, juridicamente, em
decisão do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso
Extraordinário 206.777, decidiu que era lícita a cobrança, pelo
Município de Santo André (SP). A maior parte das decisões repercute
para os municípios, isto é, a cobrança é típica dos municípios que tem
Corpo de Bombeiros e ofertam o serviço. Só que isso não ocorre com
a taxa a ser cobrada pelo Estado, porque o serviço não é prestado só
no município onde existe o Copo de Bombeiros, mas também nas
cidades vizinhas, nas reservas de proteção e parques localizados no
Estado. Por determinação da Constituição, o Corpo de Bombeiros não
pode recusar o atendimento de outros municípios, o que reforça o
nosso entendimento de que o serviço em questão é inespecífico e
indivisível, portanto deve ser custeado por meio de impostos, e não
por taxas, senão, como ficarão as cidades onde não há unidades do
Copo de Bombeiros? Elas deixarão de ser atendidas porque os
cidadãos não pagam a taxa? E os incêndios nos parques e nas
reservas florestais que ocupam vários municípios, será que deixarão
de ser combatidos?

Além disso, outra questão que se coloca é que, ao instituir a Taxa
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pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio, o Estado
praticamente extingue as modalidades de seguro contra incêndios.
Isso porque, ao determinar, "via legis", que o serviço prestado pelo
Corpo de Bombeiros pode ser cobrado por taxa, cria um direito
individual do proprietário de imóvel que paga o tributo regularmente de
requerer, do Estado, indenização por qualquer dano que venha a
sofrer em decorrência de incêndio não extinto há tempo ou a contento
pelo agente público que tinha o dever objetivo de fazê-lo, o Corpo de
Bombeiros. Assim, estará regulamentada a responsabilidade objetiva
do Estado para reparar danos decorrentes de incêndios, à medida que
uma taxa foi criada e será cobrada para que esses eventos não
ocorram. Se, por um lado, o tributo traz divisas em curto prazo ao
Governo de Minas, por outro lado, poderá levá-lo a um dos maiores
prejuízos, com um "chuva" de ações de indenização por serviço pago,
e não prestado ou prestado de forma insatisfatória.

Não bastasse tudo isso, a taxa que o Governo Aécio pretende criar é
uma taxa em que o fato gerador é a propriedade predial urbana e a
base de cálculo é também o tamanho da edificação. Esse fato gerador
e a base de cálculo são típicos do Imposto Predial Territorial Urbano -
IPTU -, que é da competência dos municípios.

A criação da taxa ainda fere princípio constitucional, por não levar
em consideração o principio da capacidade contributiva, ora e vez,
que a base de cálculo é o tamanho do imóvel, e não o seu valor. Um
imóvel localizado em uma favela pode ser obrigado a efetuar um
pagamento da taxa em valor igual àquele de uma área nobre da
cidade. Essa taxa não serve como medida de justiça fiscal, ao
contrário, proporciona que o pobre pague o mesmo que o rico.

O projeto ainda autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda a
celebrar convênios com Prefeituras e concessionárias de serviços de
água, esgoto ou energia, para utilizar os cadastros imobiliários da
respectiva prefeitura e/ou lançar na conta de luz, água ou esgoto os
valores a serem pagos. Desse modo, fica cerceado o direito do
contribuinte de optar pelo pagamento apenas de uma das duas contas
que lhe são apresentadas simultaneamente, o que caracterizaria, pelo
código do consumidor, a venda casada.

Assim propomos a presente emenda para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
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matéria aludida acreditamos na aprovação desta emenda por
nossos ilustres pares.

EMENDA N°16
O art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 113- .................................................
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios,

nos municípios que se utilizam dos serviços de unidade do Corpo de
Bombeiros Militar, na forma do regulamento.".

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes

EMENDA N°17
O §20 do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a ter a seguinte redação:
"Art. 113- ..................................................
§ 20 - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de

Segurança Pública previstas nas Tabelas B, D e M, anexas a esta lei,
ficam vinculadas:

- ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no que se refere
à Tabela B, para o custeio de suas atividades e investimentos de
capital, vedada a utilização dos recursos para o pagamento de
vencimentos e outros encargos;

II - à Policia Civil de Minas Gerais, no que se refere à Tabela O, para
o custeio de suas atividades e investimentos de capital, vedada a
utilização dos recursos para o pagamento de vencimentos e outros
encargos;

III - à Polícia Militar de Minas Gerais, no que se refere à Tabela M,
para o custeio de suas atividades e investimentos de capital, vedada a
utilização dos recursos para o pagamento de vencimentos e outros
encargos;".

Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes

EMENDA N°18
O art. 114 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 114- .................................................
§ 30 -	 .................................

rÀ



1772
IV - com edificações residenciais privativas unifamiliares,

localizadas em regiões de concentração de baixa renda, na forma que
dispuser o regulamento.".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes

EMENDA N°19
O art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte dispositivo:
"Art. 113- ....................................................
§ 2° - Os recursos oriundos da Tabela B, anexa a esta lei, serão

aplicados no Copo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, vedada a
utilização para pagamento de despesas de pessoal e encargos.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Adalclever Lopes

EMENDA N°20
Suprima-se o art. 60 , que dá nova redação à Tabela J, anexa à Lei

n°6.763, de 1975.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: O art. 60 do projeto altera a Tabela J a que se refere o

art. 104 da Lei n° 6.763, de 1975, referente ao lançamento e à
cobrança da Taxa Judiciária. Segundo a mensagem que acompanha o
projeto, os valores foram corrigidos pelo Indico Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-Dl - e transformados em Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais, UFEMG5. No entanto, o § 1° do
art. 104 dispõe que "os valores constantes na tabela de que trata o
"caput" serão atualizados anualmente pela variação da UFIR ou do
índice que vier a substituí-ia". Portanto, o cálculo realizado para a
correção dos valores constantes na Tabela J não utilizou o índice
previsto em lei. A UFIR era corrigida pelo IPCA-E, calculado pelo
IBGE, e foi extinta em outubro de 2000. Em Minas Gerais, a UFIR foi
substituída pela UFEMG, que, em seu primeiro ano de vigência
(2002), tinha o mesmo valor da última UFIR, tendo sido corrigida, para
o exercício de 2003, pela aplicação do IGP-Dl. Verifica-se que é
desnecessária a edição de norma adicional destinada a correção da
tabela e que, caso utilizado o sistema de correção já existente na
legislação, teríamos uma tabela de taxa judiciária menos onerosa do
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que a proposta no projeto.

EMENDA N°21
Suprimam-se os seguintes dispositivos:
- § 2° a 7° do art. 115 e o parágrafo único do ai. 116, a que faz

referência o ai. 1°;
II - inciso IV do ai. 113, § l o do ai. 117 e inciso IV do ai. 118, a que

faz referência o ai. 2°;
III - § 30 do ai. 114, a que faz referência o ai. 30;
IV - item 2 da tabela B, a que se refere o ai. 4°.
Sala das Reuniões.....de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Consideramos necessária a supressão de todos os

dispositivos referentes a criação da Taxa de Serviço Potencial de
Extinção de Incêndio, por considerarmos inconstitucional a sua
instituição. A matéria foi objeto de decisão contrária do Supremo
Tribunal Federal, que, em julgamento do RMS 9468/PE -
Pernambuco, concluiu que "o serviço de incêndio participa de
natureza dos encargos de ordem geral da administração pública, a
que incumbe prestá-lo ou pô-lo à disposição, não apenas de
determinado número de estabelecimentos comerciais ou industriais,
mas sim de toda a população de uma localidade onde se instale a
Capital do Estado ou seus municípios. A taxa de bombeiro é sem
dúvida, tributo destinado a serviço de exclusivo interesse público,
como é o da defesa nacional, o do ensino primário, o de policia, etc.,
serviços esses que devem ser custeados por impostos".

Note-se que as decisões discrepantes tomadas por aquela Corte se
referem a legitimidade de leis municipais. Explica-se a diferenciação
estabelecida pelo STF em razão de o município colocar o serviço à
disposição de todos os munícipes. Assim, a taxa pode ser referida ao
contribuinte a quem é prestado o serviço ou a cuja disposição ele é
posto. O mesmo não ocorre no caso da taxa que o Executivo pretende
cobrar, já que ela recairia apenas sobre os moradores dos municípios
que são sede de unidades do Corpo de Bombeiros. Ocorre que esse
serviço deve ser prestado também aos municípios vizinhos,
obrigatoriamente. O Corpo de Bombeiros não pode se recusar a
atender a um chamado proveniente de outro município, já que sua
jurisdição se estende a todo o território estadual, ao contrário dos
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serviços de bombeiros municipais, cujo atendimento fora de sua
jurisdição pode ser entendido como mera liberalidade. Fica claro,
assim, que o serviço em questão é inespecífico e indivisível, portanto
não pode ser custeado por meio de taxa.

EMENDA N°22
Suprima-se o § 2° do art. 114 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975, modificado pelo art. 30 do projeto.
Sala das Reuniões,de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A redução da alíquota de IPVA proposta pelo projeto de

lei em epígrafe foi matéria discutida e rejeitada por esta Casa, quando
da tramitação do Projeto de Lei n° 721/2003, transformado na Lei n°
14.699, de 2003, que altera dispositivos da Lei 6.763, de 1975. Isso
porque a redução é inconstitucional, pois, em primeiro lugar, fere o
princípio da compulsoriedade do imposto estadual; e, em segundo
lugar, a proposta do Executivo beneficiaria determinado grupo
econômico, no caso, as empresas de locação de veículos, em
detrimento dos demais, o que é inaceitável. Se o Estado não impuser
sua vontade ao particular ou este não tiver faculdade de manifestar
sua vontade, não teremos um tributo, mas uma relação contratual ou
bilateral com determinado setor.

Não bastasse tudo isso, a matéria tratada no projeto em análise é
relativa a taxa e não a imposto. Sendo assim, a redução de IPVA é
matéria estranha ao projeto e não pode ser recebida, menos ainda,
aprovada, sob pena de ferir de morte o Regimento Interno desta Casa,
que veda o recebimento de matéria que não for pertinente ao assunto
versado na proposição principal.

EMENDA N°23
Acrescentem-se onde convier os seguintes dispositivos à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, modificada pelo projeto:
"Art. .... - O uso, eventual ou não, de bens imóveis de domínio ou

propriedade do Estado, a qualquer título, será precedido de permissão
e deverá ser passível de pagamento de preço pelo permissionário.

Parágrafo único - O preço a que se refere o 'caput" deste artigo tem
por objetivo remunerar o uso do sub-solo, do solo e dos espaços
aéreos, cujo domínio ou propriedade sejam do Estado e que estejam
ou venham a ser utilizados por pessoas físicas ou jurídicas de direito
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privado.

Art. .... - A permissão será o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário por meio do qual o Estado facultará a
utilização privativa e onerosa de qualquer espécie de bem público
imóvel, solo, sub-solo e espaço aéreo para fins específicos e será
obrigatoriamente formalizada por decreto.

Art. .... - O preço a ser cobrado será de 10 UFEMGs (dez Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) por metro quadrado de área
utilizada.

Art. .... - O compartilhamento de espaço de qualquer modalidade e
sob qualquer pretexto deverá ser previamente comunicado à
autoridade competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
compartilhamento, acrescida de, no mínimo , 30%, (trinta por cento)
sobre o preço cobrado por metro linear.

Parágrafo único - A ausência de comunicação e a constatação
posterior do compartilhamento consistirá em infração, punível com
multa nunca inferior a 100 (cem) vezes o valor do preço, apurado
mensalmente.

Art. .... - O ato de permissão deverá determinar, quando expedido, a
vinculação entre o início da permissão para o uso do bem e a
prestação de garantia real pelo pagamento do preço público
proporcional a, no mínimo, 12 (doze) meses.

Art. .... - Nenhuma intervenção física, sob pena de responsabilidade
funcional, poderá ser autorizada em bem imóvel pertencente ou sob o
domínio do Estado sem a prévia permissão de uso devidamente
formalizada, nos termos do art. 4 0 .

§ 1° - Na hipótese da ocorrência de intervenção física não autorizada
em imóvel pertencente ou sob o domínio do Estado, deverá ser
declarada a inidoneidade do infrator, com o seu impedimento em
contratar com o poder público, além das demais cominações previstas
em regulamento, obedecido o devido processo legal e o amplo direito
de defesa.

§ 2° - A declaração não obsta o ajuizamento obrigatório, pela
Procuradoria do Estado, da ação judicial correspondente.

Art. .... - Os recursos resultantes da cobrança estabelecida pela
utilização de bens de propriedade ou de domínio do Estado estarão
vinculados:
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a) 50% (cinqüenta por cento) ao Departamento de Estradas de

Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -;
b) 50% (cinqüenta por cento) ao Departamento de Obras Públicas

de Minas Gerais - DEOP-MG.".
Sala das Reuniões, 8 de outubro de 2003.
Adalclever Lopes

EMENDA N°24
Suprima-se o inciso II ao art. 11 do projeto, para que seja mantido o

art. 1° da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre a isenção do pagamento de taxas sobre a segunda via de
documentos furtados ou roubados.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: A Lei n° 14.136, de autoria do nobre Deputado Gil

Pereira, foi aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e sancionada pelo Governador Itamar Franco em 28/12/2001 e
dispõe sobre alterações à Lei n°6.763, de 1975.

O Governador Aécio Neves quer revogar o primeiro dispositivo
dessa lei, o qual isenta os cidadãos do pagamento da segunda via da
cadeira de habilitação, do certificado de registro de veículos e da
cadeira de identidade, daquele que teve seu documento original
furtado ou roubado, sequer esclarecendo os motivos que o fazem
propor tal descalabro.

O alcance social dessa lei é muito grande, fazendo justiça àqueles
que tiveram a segunda via de seus documentos, que são emitidos
pelo poder público estadual, furtados ou roubados.

Ora, se o Estado não assegura aos seus cidadãos a segurança
pública, nada mais justo do que isentá-los do pagamento de qualquer
taxa para ter emitido, novamente, seu documento, imprescindível aos
atos da vida civil.

Assim, propomos a presente emenda, para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N°25
Suprima-se o subitem 5.4 da Tabela D, constante no art. 5 0 do

projeto, que cria a taxa de credenciamento ou revalidação anual de
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habilitação para despachante.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe a cobrança de taxa de

despachantes referente a credenciamento e renovação de habilitação,
no valor de R$ 74,94 por ano.

A medida tem cunho apenas arrecadatório, isso porque a categoria
dos despachantes já paga diversos impostos, inerentes às funções
laborais exercidas. Assim, a instituição dessa taxa, que sequer é
justificada pelo Governador Aécio Neves, pune sobremaneira
profissionais habilitados, que com muito sacrifício têm exercido o
ofício de intermediação das questões relativas ao trânsito e ao
transporte do nosso Estado.

Assim propomos a presente emenda, para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N°26
Suprima-se o subitem 1.2.8 da Tabela M, constante no art. 7°, que

autoriza a cobrança de taxa pela cópia ou pela autenticação de folha
de documento e boletim de ocorrência.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe cobrar 0,20 UFEMGs (R$

0,25) para cada cópia ou autenticação de folha de documento e de
boletim de ocorrência.

Não faz sentido algum o poder público requerer uma taxa cujo custo
para arrecadação seja maior do que o valor da própria taxa. O custo
bancário (de cerca de R$ 0,50, pagos pelo Estado) é o dobro da taxa
que será cobrada, causando um prejuízo de R$ 0,25 por cobrança da
taxa, se requerida cópia ou autenticação única, como ocorre na
maioria das vezes. Uma irracionalidade!

Além disso, o cidadão que requereria a taxa, também teria de pagar
pelo Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, que custa cerca de
R$0,15, e ter o trabalho de preencher a guia e deslocar-se para
efetuar o pagamento.

Assim propomos a presente emenda, para corrigir a distorção e a
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injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância
da matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por
nossos ilustres pares.

EMENDA N°27
Suprima-se o subitem 4.8 da Tabela D, constante no art. 5 0 do

projeto, bem como o dispositivo que acresce § 2 0 ao ad. 114 da Lei n°
6.763, de 1975, constante no art. 30 do projeto, que prevê a cobrança
da taxa de licenciamento anual de veículo e seu desconto para as
empresas locadoras de automóveis.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe o aumento da taxa pela

renovação do licenciamento de veículo, que hoje é de R$28,50,
passando para R$35,59. Apesar de prevista na lei, a taxa de
licenciamento tem sido questionada, por constituir bitributação.

E preciso reconhecer que a taxa referida aumenta a carga tributária
do contribuinte mineiro, constituindo-se em bitributação, apesar de
instituída pelo art. 50 da Lei n° 14.136, de 2001, mas com
contestações do contribuinte mineiro. A legislação atual já prevê a
cobrança da taxa relativa aos veículos, consubstanciada nos valores
pagos pelo IPVA, os quais já são elevados. Não há argumentos que
justifiquem a cobrança desse novo tributo, pois as despesas
necessárias para sua efetivação sempre estiveram incluídas no IPVA.

Além disso, observa-se à luz do direito tributário e da Constituição
Federal, a inadimissibilidade da cobrança de taxas com fins de
arrecadação. Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados,
mesmo antes dessa nova taxa, ainda não foi sentido pela população
mineira. O povo continua padecendo pela falta de atenção do Governo
Estadual quanto às necessidades básicas, especialmente com relação
às péssimas condições das rodovias estaduais, que colocam a vida
das pessoas em risco e provocam a retração da economia do Estado.

Assim, propomos a presente emenda para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N°28
Suprima-se o subitem 1.2.7 da Tabela M, constante no art. 7 0, que
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autoriza a cobrança de certidões de qualquer natureza,
ressalvados os casos de gratuidade, previstos no § 2 0 do art. 40 da
Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe cobrar 4 UFEMGs (R$

4,99) para cada certidão que for requerida ao poder público pelos
cidadãos mineiros. Ressalva ainda a proposta que a certidão para
defesa de direito ou esclarecimento de situação pessoal, conforme
preceitua o § 2 0 do art. 40 da Constituição Estadual e o inciso XXXIV,
alínea "b", do art. 5 0 da Constituição Federal.

Entretanto, apesar de prever a gratuidade, a cobrança de taxa para
expedição de certidões não pode ser permitida, porque é um dever do
poder público fornecer certidões. Além disso, a pretensa arrecadação
que o Estado pretende obter pode ser combalida pelo custo da
cobrança, uma vez que as taxas são pagas em agências bancárias,
em Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, o que encarece a
cobrança da taxa.

Assim propomos a presente emenda, para corrigir a distorção e a
injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da
matéria aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos
ilustres pares.

EMENDA N°29
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 117 da Lei n°6.763, de

26 de dezembro de 1975, de que trata o art. 20:
"Art. 2° -
'Art. 117- .......................................
§ .... - Os recursos oriundos da Tabela D, anexa a esta lei, serão

aplicados na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na proporção de
70% (setenta por cento) para despesas de custeio e 30% (trinta por
cento) para despesas de capital.'.".

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 2003.
Chico Simões

EMENDA N° 30
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - O produto da arrecadação da taxa de segurança pública,

incluídos os acréscimos legais correspondentes, a que se refere a
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tabela B anexa à Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, será
aplicado no reequipamento da fração do Corpo de Bombeiros Militar
sediada no município onde a receita foi gerada.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica
aos municípios geradores de receita que não tenham fração do Corpo
de Bombeiros Militar.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Taxa de Segurança Pública, decorrente dos serviços

prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, está
sendo criada e será cobrada nos 32 municípios onde a corporação
mantém infra-estrutura de combate a incêndio. Será cobrada por um
serviço colocado à disposição do contribuinte, não necessariamente
prestado.

Nessas condições é natural que a fração dos bombeiros esteja,
efetivamente, bem equipada para que possa prestar prestar o serviço
que lhe vier a ser exigido.

Assim sendo, a totalidade da arrecadação deverá reverter para a
comunidade em cuja fração foi gerada.

Ressalve-se que nos municípios geradores de receita nos quais
inexiste a fração do Corpo de Bombeiros Militar os recursos neles
arrecadados serão alocados nos termos da proposta do Governo.

Esta emenda pretende tão-somente garantir a aplicação de recursos
à fração do Corpo de Bombeiros Militar existente no município em que
eles foram gerados.

EMENDA N° 31
Suprima-se o art. 13 do Substitutivo n° 1 da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Antônio Júlio

EMENDA N°32
Substitua-se, nos itens 1.1.1 e 1.1.2 da Tabela B, a que se refere o

ad. 4 0, e 1.1.1 e 1.1.2 da Tabela M, a que se refere o art. 7 0 , a
expressão 10,00" por '7,00".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Na mensagem que acompanha o projeto, o Poder
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Executivo justifica a iniciativa de alteração da sistemática de
cobrança pelo serviço de segurança preventiva em eventos alegando
a necessidade de incluir o custo dos veículos utilizados na operação.
Não se justifica, por esse argumento, a elevação do valor devido pela
utilização de hora de trabalho de policial ou bombeiro, que passa das
atuais 7 (JFEMGs para 10 (JFEMGs, já que não foi demonstrado
qualquer aumento de custo do pessoal de segurança. Não devemos,
portanto, apoiar essa alteração, que onera desnecessariamente a
exploração comercial de eventos, com impactos negativos sobre a
expansão da indústria cultural e de turismo no Estado.

EMENDA N°33
Suprimam-se os itens 1.3.2 da Tabela B, a que se refere o art. 4°, e

1.2.2 da Tabela M, a que se refere o art. 7°.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Os itens que pretendemos suprimir determinam a

cobrança da Taxa de Segurança Pública para a realização de vistoria
prévia em eventos de qualquer natureza, com empregô de policiais ou
bombeiros militares e veículos operacionais, como, entre outros,
ambulâncias. Não vislumbramos motivo para que se utilizem veículos
especializados no atendimento de ocorrências e sinistros para a
realização de simples vistoria. Desse modo, não é provável a
ocorrência do fato gerador dos itens em questão, o que os torna
inócuos. E, assim, desnecessária e antijuridica sua manutenção no
texto da lei.

EMENDA N°34
Acrescente-se o seguinte inciso XIV ao art.103 da Lei n° 6.763, de

1975.
"Art. 103 - ...........................
XIV - aos interesses de partido político e de templos de qualquer

culto.".
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Pastor George
Justificação: Entendemos que faltou o inciso XIV, por não visarem a

lucro tanto os partidos políticos como os templos, além de
beneficiarem o povo.

EMENDA N° 35

rsl



1782
Acrescente-se o seguinte inciso XXV ao art. 7 0 da Lei 6.763, de

1975.
"Art. 70 - ..................................
XXV - a prestação de serviços de telecomunicação e o fornecimento

de energia elétrica, água canalizada e gás para o consumo de templos
de qualquer culto, quando relacionados com suas finalidades
essenciais, na forma, no prazo, nas condições e na disciplina de
controle estabelecidos em regulamento.".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Pastor George
Justificação: A presente emenda tem por finalidade conceder um

benefício aos templos de qualquer culto, que já gozam de imunidade
tributária relativa a impostos que incidem sobre patrimônio, renda e
serviços, relacionados com suas finalidades essenciais, conforme
dispõe a alínea "b" do inciso VI, c/c o § 4°, ambos do art. 150 da
Constituição da República. A isenção de ICMS nas contas telefônicas,
de energia elétrica, de água e de gás, pretendida pela presente
proposição, tem o mesmo objetivo da imunidade, que é o de
assegurar um direito fundamental previsto pela Constituição, qual seja
o livre exercício dos cultos religiosos, que pode encontrar na cobrança
de impostos sobre os templos um grande obstáculo. Para garantir que
a proteção à liberdade de religião esteja contemplada, sem que haja a
concessão de privilégios injustos, que prejudiquem o regime da livre
concorrência, a medida alcança somente os imóveis utilizados para as
finalidades essenciais dos templos.

EMENDA N°36
Dê-se ao inciso VII do art. 91 da Lei n° 6.763, de 1975, a seguinte

redação:
"Art. 91 - .............................
VII - ao reconhecimento de isenção do ICMS, na aquisição de

veículo por pessoa portadora de deficiência e/ou que tenha sob sua
guarda pessoa deficiente ou maior de 60 anos.".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Seria uma forma de beneficiar os idosos e deficientes,

já tão desgastados 1 elas dificuldades de locomoção. As pessoas que
tenham os idosos o' os deficientes sob sua guarda também deverão
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fazer jus a esse benefício, pois elas são responsáveis pelo bem-
estar e pela incolumidade dos idosos e dos deficientes.

EMENDA N°37
Dê-se a seguinte redação ao § 20 do art. 114 da Lei n° 6.763, de

1975, modificado pelo art. 3 0 do projeto:
"Art. 3° -
'Art. 114- ..........................................................
§ 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir em até 20% (vinte

por cento) o valor da taxa de que trata o subitem 4.8 da Tabela "D"
anexa a esta lei, quando se tratar de veículos destinados
exclusivamente à atividade de locação e de transporte escolar, de
propriedade de pessoa natural ou jurídica, com atividade de locação
de veículos ou transporte escolar devidamente comprovada nos
termos da legislação aplicável, ou na sua posse, em virtude de
contrato formal de arrendamento mercantil.'.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Dar desconto de 50% para as locadoras de veículos

seria ferir a isonomia tributária. O desconto não pode passar de 20%.
E, ainda, esse desconto deverá ser estendido aos veículos destinados
ao transporte escolar, o que irá trazer enorme benefício para a
sociedade.

EMENDA N°38
Dê-se a seguinte redação ao art. 112 da Lei n° 6.763, de 1975:
"Art. 112 - Apurando-se falta de recolhimento, pagamento

insuficiente ou intempestivo da taxa judiciária, a importância devida
será cobrada com acréscimo da multa de 5%, juntamente com a conta
de custas.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Cobrar mais de 5% a título de multa por pagamento

insuficiente ou intempestivo da taxa judiciária seria um abuso contra
aquele que precisa ter acesso à justiça, além de ferir o Código de
Defesa do Consumidor.

EMENDA N° 39
Dê-se a seguinte redação ao art. 96 da Lei n°6.763, de 1975:
"Art. 96 - A taxa de expediente será exigida antes da prática do ato

-
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ou da assinatura do documento, salvo quando se tratar de taxa
pelo serviço potencial de extinção de incêndio e de taxa pela
expedição de boletim de ocorrência.'.

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Extinção de incêndio e boletim de ocorrência são

serviços emergenciais e possuem o caráter de "periculum in mora".
EMENDA N°40

Acrescente-se ao art. 94 da Lei n° 6.763, de 1975, o seguinte
parágrafo único:

"Art. 94 -
Parágrafo único - Não será devida a taxa de expediente de que trata

o "caput" deste artigo quando a pessoa física comprovar que for pobre
no sentido legal da palavra.".

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: As pessoas pobres, no sentido legal da palavra, já

gozam do benefício de isenções em alguns casos, por lei específica.
Deixar clara essa isenção neste projeto de lei facilitará ainda mais o
dia-a-dia dessas pessoas.

EMENDA N°41
Dê-se ao § 1° do art. 91 da Lei n° 6.763, de 1975, a seguinte

redação:
"Art. 91 -
§ 1° - A mícroempresa fica isenta do recolhimento das taxas

previstas nos subitens 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15, 2.16 , 2.19, 2.30, 2.39 e no item 3 da Tabela A, anexa a esta
lei.".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Isentar as microempresas do recolhimento das taxas

previstas nos subitens 2.6, 2.30 e 2.39 é mais uma maneira de
viabilizá-las, diante das crises que enfrentam.

EMENDA N°42
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - O Executivo, por meio de secretaria competente, deverá

trimestralmente, através do diário oficial, fazer um demonstrativo da
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arrecadação e da destinação de todas as novas taxas a que se
refere a alteração da Lei n° 6.763, de 1975,  e deverá ainda
demonstrar as melhorias advindas para o Estado.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no "caput" deste
artigo acarretará a imediata suspensão da cobrança das novas
taxas.".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Esta emenda servirá para dar maior transparência às

despesas e à sua destinação.
EMENDA N°43

Suprima-se no art. l°a nova redação dada ao § l°do art. 104 da Lei
n°6.763, de 1975.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Deve permanecer a redação original, que já fala

expressamente da atualização da taxa.
EMENDA N°44

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte parágrafo:
"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 com tubos e
conexões de PVC.'.".

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O consumo anual de tubos e conexões de PVC em

Minas Gerais é da ordem de 52.000t, com aproximadamente
R$272.000.000,00 de faturamento. Com relação ao recolhimento de
ICMS, o mercado é composto por três tipos de consumidores: o
consumidor final não-contribuinte de ICMS (COPASA e SAAEs), o
consumidor final contribuinte de ICMS (construtoras e empreiteiras) e
revenda de contribuinte de ICMS (Micro e Pequenas Empresas). Os
dois primeiros respondem por cerca de 27.000t por ano ou,
aproximadamente, R$100.000.000,00 na área de saneamento básico.
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Desse montante, as empresas mineiras conseguem participar
com 4.000t por ano (aproximadamente R$15.000.000,00). As 25.000t
por ano restantes são direcionadas para as revendas, que são
atendidas pelas fábricas mineiras com apenas 20%, ou seja, 5.800t
por ano.

Com uma capacidade instalada de cerca de 41 .000t por ano, as
empresas mineiras teriam, teoricamente, condições de atender cerca
de 79% da demanda do Estado. Entretanto isso não acontece, devido
a situações específicas de cada um dos três tipos de consumidores
anteriormente citados, que são esclarecidas em documento anexo a
esta emenda.

A fim de que o Estado possa recuperar o setor de tubos e conexões
de PVC, eliminando sua ociosidade, modernizando-o e expandindo-o,
com conseqüente geração de empregos e melhoria na arrecadação
de impostos, sugere-se que se faça uma redução na alíquota de ICMS
para a venda interna, de 15% para 12%, independentemente do tipo
de consumidor, mantendo inalterada a obrigatoriedade do
recolhimento do diferencial de ICMS das compras interestaduais feitas
pelas micro e pequenas empresas (revendas).

Visando dar cumprimento às disposições legais que norteiam a
redução de alíquotas, segue, anexo à proposição, estudo contendo
estimativas de impacto orçamentário-financeiro, o que permitirá, caso
a emenda seja aprovada, propiciar às empresas mineiras
competitividade com suas maiores concorrentes de outros Estados.

Pelo aludido, conclamamos os nobres pares a aprovarem esta
emenda, que evitará a transferência de empresas fabricantes de tubos
e conexões de PVC para outros Estados, fomentando o processo de
desenvolvimento e o empreendedorismo.
Diagnóstico da competitividade do setor mineiro de tubos e conexões

de PVC no mercado de Minas Gerais
O consumo anual de tubos e conexões de PVC em Minas Gerais é

da ordem de 52.000t, com faturamento de aproximadamente
R$272.000.000,00, estruturado da seguinte maneira:

* - O Quadro do Diagnóstico foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 31.10.2003

Com relação ao recolhimento de ICMS, o mercado é composto por
três tipos de consumidores:
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1 - Consumidor final não-contribuinte de ICMS: COPASA e

SAAEs;
2 - Consumidor final contribuinte de ICMS: construtoras e

empreiteiras;
3 - Revenda contribuinte de ICMS: micro e pequenas empresas.
Os dois primeiros respondem por cerca 27.000t por ano ou

aproximadamente R$100.000.000,00 na área de saneamento básico.
Desse montante, as empresas mineiras conseguem participar com
4.000t por ano (aproximadamente A$1 5.000.000,00).

As 25.000t por ano restantes são direcionadas para as revendas,
que são atendidas pelas fábricas mineiras com apenas 20%, ou seja,
5.800t por ano.

No Anexo 1 é apresentado o Perfil do Setor Mineiro de Tubos e
Conexões de PVC.

Com uma capacidade instalada de cerca de 41 .000t por ano, as
empresas mineiras teriam, teoricamente, condições de atender cerca
de 79% da demanda do Estado.

Entretanto isso não acontece, devido a situações específicas de
cada um dos três consumidores anteriormente citados, que são
esclarecidas a seguir:

1 - Consumidores finais não - contribuintes: As empresas mineiras
não têm competitividade com as suas maiores concorrentes de outros
Estados (Tigre, Amanco, Carinalli), as quais possuem incentivos
fiscais que lhes dão margens de lucro que permitem participar de
licitações com preços bastante reduzidos.b

A titulo de exemplo, segue um exercício, em que um fabricante A,
situado na Bahia, vai participar de uma licitação na COPASA,
concorrendo uma empresa mineira B.

Suponhamos uma compra no valor de R$1 00,00: a empresa mineira
B fatura por R$100,00. A alíquota do ICMS é de 18%. Então o preço
ex-imposto será de R$82,00; a empresa baiana A fatura por
A$100,00. A alíquota de ICMS também é de 18% (a COPASA é
consumidora final, isto é, não-contribuinte). Então o preço ex-imposto
será de R$82,00, também.

Porém, a empresa A, por participar do Programa BAHIAPLAST,
recupera na origem 75% do ICMS gerado (13,5%) e paga somente
4,5%. Além disso, a empresa tem 100% de diferimento da matéria-
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prima.

Se a empresa também participasse do Programa DESENVOLVE,
ela pagaria 10% do imposto e financiaria os 90% restantes em seis
anos, com alguns atenuantes, tais como: desconto de 90% caso
liquide o financiamento antecipadamente no primeiro ano; 85% de
desconto no segundo ano, 80% no terceiro ano; 70% no quarto ano;
60% no quinto ano e 0% no sexto ano.

Consideremos somente o incentivo BAHIAPLAST:
Na prática:

Preço
cheio

Empresa	R$100,
mineira B	00.
Empresa	R$
baiana A	100,00

Preço ex-
ICMS
R$82,00
(18% real)
R$95,50
(4,5% real)

Isso significa que, indiretamente, a COPASA não estaria pagando
R$82,00, e sim, R$95,50.

Conseqüentemente, a empresa baiana teria uma margem muito
grande para concorrer (R$13,50), conforme exemplo mostrado a
seguir:

A concorrência
Preço	Preço ex-
cheio	ICMS

Empresa R$100,00 R$88,00
mineira B	 (12%

real)
Empresa R$90,00	R$85,95
baiana A	 (4,5%

real)

Obs.: A empresa A ganharia a concorrência e, mesmo apresentando
um preço R$10,00 mais barato, ela ainda teria um ganho sobre o
ICMS gerado (recuperaria 75% = R$12,1 5), e ainda um custo ex-ICMS
maior para o Estado de Minas Gerais (R$85,95 - R$82,00 = R$3,95).

Com a redução na base do ICMS, de 18% para 12%, para as
empresas mineiras, a situação seria conforme se segue:

rsl



Na prática
Preço
cheio

Empresa R$100,0
mineira 6 O
Empresa R$-100,0
baiana A O

A concorrência
Preço
cheio

Empresa R$100,0
mineira B O
Empresa R$90,00
baiana A

1789

Preço ex-
ICMS

R$88,0O
(12% real)

R$95,50
(4,5% real)

Preço ex-
ICMS

R$88,O0
(12% real)

R$85,95
(4,5% real)

Obs.: Para que o Estado de Minas Gerais não tenha um custo ex-
ICMS R$6,00 maior, com a redução da alíquota de 18% para 12%, a
empresa mineira B poderia reduzir seu preço para a concorrência para
R$93,18, que daria um custo ex-ICMS de R$82,00.

Preço Preço ex-
cheio ICMS

Empresa R$93,1 R$82,00
mineira 6 8	(12% real)
Empresa R$90,0 R$85,95
baiana A O	(4,5% real)

A diferença de R$3,18 com relação à empresa A ainda poderia ser
diminuída para compensar o frete. (O percentual do frete no custo das
empresas mineiras é cerca de 4% menor em relação ao de outros
Estados.)

2 - Consumidores finais - contribuintes: No caso das construtoras e
empreiteiras, a situação é mais grave, visto que esses consumidores
compram praticamente 100% dos tubos e conexões de PVC de
fábricas de outros Estados, com ICMS de 12%, destacado em nota.
Normalmente a diferença de 6% não é recolhida aos cofres do Estado.
Para a compra de empresas mineiras, o ICMS é de 18%.
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3 - Revenda contribuinte: Normalmente são micro ou pequenas

empresas. Em compras dentro do Estado, o ICMS é de 18%, não
havendo diferença a ser recolhida. Para compras de fábricas de
outros Estados, o ICMS é de 12%, e o imposto na saída é reduzido
entre 5% e 11%. Nesse caso, as revendas são obrigadas a recolher
aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais um adicional de 6,83%
sobre as notas fiscais. Porém, acontecem irregularidades que afetam
drasticamente as indústrias mineiras. A fim de não recolherem a
diferença, essas micro e pequenas empresas têm suas compras
faturadas por fábricas fora do Estado, em nome de terceiros sem
inscrição estadual ou mesmo em nome de pessoas físicas.

Conclusão: Em face do exposto, a fim de que o Estado de Minas
Gerais possa recuperar o setor de tubos e conexões de PVC,
eliminando sua ociosidade, modernizando-o e expandindo-o, com
conseqüente geração de empregos e melhoria na arrecadação de
impostos, sugere-se que se faça uma redução na alíquota de ICMS
para venda interna, de 18% para 12%, independentemente do tipo de
consumidor, mantendo inalterada a obrigatoriedade do recolhimento
do diferencial de ICMS das compras interestaduais feitas pelas micro
e pequenas empresas (revendas).

Outro setor que também sofre as mesmas conseqüências é o de
caixas de água plásticas (polietileno de alta densidade).

O Estado de Minas Gerais possui somente dois fabricantes: a
Polyvin Plásticos e Derivados Ltda., em Uberaba, e a Precon Industrial
S.A., em Pedro Leopoldo.

O perfil do setor de caixas de água plásticas (polietileno de alta
densidade) é mostrado no Anexo II.

Anexo 1
Perfil do Setor Mineiro de Tubos e Conexões de PVC

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 31.10.2003.

Anexo II
Perfil do Setor Mineiro de Caixas de água Plásticas

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 31.10.2003.

Belo Horizonte, 6 de junho de 2003.
Prezado Senhor,
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Nossas empresas atuam no ramo de tubos e conexões de PVC,

e gostaríamos de expor a grave situação que o setor está prestes
enfrentar, se não houver o imediato empenho e apoio à sobrevivência
das indústrias desse ramo que operam no Estado de Minas Gerais.
Senão, vejamos:

Atualmente, somente três indústrias de tubos e conexões de PVC
sobrevivem instaladas e operando em Minas Gerais. São elas: a DVG
Indústria e Comércio de Plásticos Ltda; proprietária da marca
Plastubos, localizada na região de Ribeirão das Neves; a Polyvin
Plásticos e Derivados Ltda; detentora da marca Tubos Oto, localizada
na cidade de Uberaba, e a UNOCANN - Tubos e Conexões Ltda.;
possuidora da marca UNOCANN, localizada na cidade de Contagem.
Nossas empresas geram aproximadamente mil empregos diretos e
indiretos. Nos últimos anos várias empresas do ramo de PVC foram
fechadas em nosso Estado e migraram para Estados vizinhos em
busca de proteção de mercado e incentivos fiscais, obtendo
vantagens absurdas em termos de economia fiscal. Muitas dessas
empresas chegaram ao ponto de instalar apenas escritórios virtuais
em cidades vizinhas ao nosso Estado.

O consumo anual de tubos e conexões em nosso Estado é da
ordem de 45.000t ou, aproximadamente, R$180.000.000,00 de
faturamento, sendo que desse total a área de saneamento básico
(COPASA, SAAE, Prefeituras Municipais, empreiteiras e construtoras)
responde por 25.000t ou R$90.000.000,00. Porém, essas empresas
estão faturando no Estado apenas 15.000t, aproximadamente
R$40.000.000,00, dos quais apenas 4.000t ou R$15.000.000,00 para
o setor de saneamento básico.

Essas empresas possuem capacidade instalada para produzir
40.000t de tubos e conexões, ou seja, possuem condições de atender
praticamente todo o Estado. Porém isso não vem acontecendo, tendo
em vista os seguintes motivos:

Os maiores produtores nacionais de tubos e conexões de PVC
(Tigre, Amanco, Cardinalli, PVC Brazil e Providência) possuem
fábricas em Estados com elevados índices de subsídios fiscais (Santa
Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco e São Paulo), sendo que
algumas delas (Tigre e Amanco) até mesmo mudaram suas fábricas
de Minas Gerais para Estados que ofereceram incentivos fiscais. Em
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alguns casos o pagamento de ICMS chega a ser efetivamente de
apenas 3,40%, contra os 18% pagos pelas empresas instaladas em
Minas Gerais. Dessa maneira, é impossível conseguir fazer frente à
concorrência das empresas instaladas fora de nosso Estado, pois as
margens operacionais desse setor são reduzidas e atualmente
chegam praticamente a zero.

O Estado de Minas Gerais está deixando de arrecadar um valor
adicional em torno de R$7.000.000,00, anualmente, isso considerando
um ICMS de 12%, no lugar da alíquota atual de 18%, aplicada nas
vendas internas direcionadas a contribuintes de ICMS, e uma redução
de 68,88% na base de cálculo para vendas direcionadas a
consumidores finais do setor de saneamento básico (COPASA, SAAE,
Prefeituras Municipais, empreiteiras e construtoras). Nesse valor não
está sendo considerada a criação de novos pontos de trabalho nem o
grande incremento em todos os setores da cadeia produtiva que o
benefício dessa redução de alíquota trará ao nosso Estado.

Sr. Secretário, a imediata redução das alíquotas não representaria
nenhum prejuízo à receita de Minas Gerais, mas sim um aumento
significativo para arrecadação, tendo em vista que importamos
aproximadamente 80% dos produtos de PVC consumidos de
fabricantes localizados em Estados doadores de subsídios fiscais.

Veja exemplo que segue:
Arrecadação bruta com ICMS de 18% (A$40.000.000,00 x 18%) =

R$7.200.000,00
Arrecadação bruta com ICMS de 12% (R$90.000.000,00 x 12%) =

R$10.800.000,00
Arrecadação bruta com ICMS, base reduzida de 68,88%

(R$90.000.000,00 x(-68,88%) x 12% = R$3.361.960,00
Diferença de arrecadação a favor da redução = R$6.960.960,00
E importante ressaltar que o Estado de Minas Gerais é o grande

comprador dessas empresas instaladas em paraísos dos subsídios,
sem a contrapartida em arrecadação de impostos ou geração de
empregos.

Sr. Secretário, para minimizar as perdas e evitar o fechamento ou a
transferência de algumas dessas empresas para outros Estados, é
preciso que o Governo do Estado inclua imediatamente os produtos
tubos e conexões de PVC produzidos dentro do Estado de Minas
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Gerais na lista de produtos beneficiados com a base de redução
do ICMS contida na Lei n°14.062, de 20/11/2001, que modificou a Lei
n° 6.723, de dezembro de 1975, ou inclua os produtos tubos e
conexões de PVC na lista constante no item XVII do Anexo IV do
Decreto n° 43.080, quando estes forem direcionados a consumidores
finais não-contribuintes de ICMS (empresas de saneamento, SAAE,
empreiteiras e construtoras em geral). Isso traria um enorme benefício
no que se refere a novos investimentos para o setor e, claro, aumento
na geração da riqueza do Estado, pois significaria a criação de pelo
menos 200 novos empregos nessas empresas.

Ilustre Secretário, é questão de sobrevivência para as nossas
empresas que haja interferência urgente do Governo do Estado
modificar a situação. Caso algumas medidas não sejam
concretizadas, estamos fadadas ao fechamento de nossas empresas,
com um explícito benefício às indústrias não mineiras.

Certos de sua atenção, antecipamos nossos agradecimentos.
Décio Vinício Gomes, da DVG Indústria e Comércio de Plásticos

Ltda.; Silvio de Castro Cunha Júnior, da Polyvin Plásticos e Derivados
Ltda.; Manoel U. Nogueira, da UNOCANN - Tubos e Conexões Ltda.

EMENDA N°45
Substitua-se a expressão UFEMG pela expressão Reais, incluindo-

se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Fica revogado o art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.".
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: As taxas se constituem em remuneração pela

prestação de um serviço ou pelo custo do exercício do poder de
polícia, não podendo sua base de cálculo se destinar a fins de
arrecadação de recursos para o Tesouro. A UFEMG pressupõe a
existência de uma relação direta entre a inflação ocorrida em um ano
e o custo dos serviços prestados à população. Permite-se, assim, o
reajuste imediato dos valores das taxas, sem qualquer referência ao
custo real dos serviços, o que contraria o princípio de criação dessa
espécie de tributo. A emenda procura corrigir a forma automática e
ilegal com que são reajustadas as taxas que oneram o contribuinte
mineiro.
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EMENDA N°46

Suprima-se o § 28 do art. 12, a que faz referência o art. 1° do
projeto.

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: O parágrafo que pretendemos suprimir consta

indevidamente do projeto de lei, uma vez que se constitui em matéria
já rejeitada por esta Casa quando da apreciação do Projeto de Lei n°
721/2003. Além disso, a redução pretendida pelo dispositivo implica
injusta desoneração fiscal que apenas beneficia grandes contribuintes
já privilegiados com uma série de isenções.

EMENDA N°47
Dê-se ao inciso IV do § 20 do art. 114 da Lei 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, a que se refere o art. 1° do Substitutivo ri 0 1, a
redação abaixo, e acrescentem-se o inciso V e os § 3° e 4°, com a
seguinte redação:

Art. 114-
§ 2° -
IV - residenciais, na forma prevista no inciso 1 do § 3° do art. 115,

que tenham Coeficiente de Risco de Incêndio superior a 11.250 MJ
(onze mil duzentos e cinqüenta megajoules), desde que localizada em
região metropolitana, em município onde não exista unidade
operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, e cuja receita municipal de ICMS "per capita" tenha sido igual
ou inferior à metade da média do Estado, observado o disposto nos §
30 e 40 deste artigo.

V - não residenciais, na forma prevista nos incisos II e III do § 30 do
art. 115, localizadas nos municípios onde não exista unidade
operacional de execução do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, desde que, cumulativamente:

a) se situem fora de região metropolitana;
b) tenham Coeficiente de Risco de Incêndio inferior a 2.000.000 MJ

(dois milhões de megajoules).
§ 30 - Para os efeitos do disposto no inciso IV do § 2 0 do art. 114,

considera-se receita municipal de ICMS "per capita" a divisão do valor
mensal de ICMS, em reais, efetivamente repassado ao respectivo
município, referente ao mês de julho do exercício anterior à cobrança
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da taxa prevista no item 2 da Tabela B, anexa a esta lei, pela sua
população, com base em informações fornecidas pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

§ 40 - Considera-se a média de receita de ICMS "per capita" a que
se refere o inciso IV a divisão do valor repassado de ICMS a todos os
municípios, relativo ao mês de julho do exercício anterior à cobrança
da taxa prevista no item 2 da Tabela B, anexa a esta lei, pela
população total do Estado.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 2003.
Dinis Pinheiro

EMENDA N°48
Suprima-se do art. 20 do projeto o dispositivo que acrescenta à

Tabela A da Lei n°6.763, de 1975, o item 5 e o subítem 5.1, que criam
a taxa pelo processamento de desconto, a título de consignação
facultativa, efetuado em folha de pagamento de servidores da ativa,
dos aposentados e dos pensionistas da administração direta, das
autarquias e das fundações vinculadas ao Poder Executivo, em favor
do consignatário, no valor de 1% (um por cento) do valor mensal
consignado.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, a partir da anuência do Governo de Minas
propõe criar-se uma taxa, a ser cobrada dos servidores estaduais pelo
serviço de desconto de pagamentos por consignação facultativa em
folha.

Assim, se o servidor recorre a um financiamento da Caixa para
compra da casa própria ou a um empréstimo junto a Bancos ou
financeiras, cujo pagamento será feito por consignação na folha do
servidor, ele terá que pagar uma taxa ao Estado, no valor de 1% do
desconto consignado em folha.

Essa a intenção de cobrar dos servidores estaduais que acabam
recorrendo a empréstimos ou financiamentos devido, na maioria das
vezes, aos baixos salários pagos pelo próprio Governo do Estado, é
um assombro, como as demais taxas propostas pelo Governador
Aécio Neves, e não pode ser acatada de maneira alguma.

Nesse sentido, propomos a presente emenda para corrigir a
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distorção e a injustiça que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela
importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação desta
emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°49
Inclua-se onde convier o seguinte artigo, que modifica o § 5 0 do art.

224 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1976:
"Art. .... - O § 50 do art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 224 - ...........................................
§ 5° - O valor da UFEMG para exercício de 2004 será de R$ 1,249

(um real e duzentos e quarenta e nove milésimos).".".
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe converter todas as taxas

da Lei n° 6.763, de 1975, expressas hoje em UFIRs ou em reais em
UFEMG, conforme a Lei n°14.136, de 28 de dezembro de 2001.

A UFEMG vale hoje, neste exercício de 2003, R$ 1,249. Entretanto,
a imprensa já tem noticiado que o Governo de Minas Gerais atualizará
novamente o índice, que deverá ficar por volta de R$ 1,50, isto é,
haverá um aumento de 20%.

Ocorre que a conversão dos valores das taxas, hoje expressos em
UFIR e reais para UFEMG já implicará, se aprovado o projeto de lei
em tela, aumento imediato de cerca de 20%. Se a Secretaria de
Estado da Fazenda atualizar em dezembro deste ano o valor da
UFEMG, pode-se chegar a uma elevação média de 40% de todas as
taxas, o que é inadmissível.

Assim, propomos a presente emenda para evitar que o Governo de
Minas Gerais cometa mais uma distorção e mais uma injustiça contra
o cidadão mineiro contribuinte. O valor da UFEMG para o ano de 2004
permanecerá no atual valor de R$ 1,249, sofrendo nova atualização
apenas ao final do ano subseqüente, evitando o acúmulo de reajustes
que punirá sobremaneira a sociedade, como quer fazer o Governo.

Pela importância da matéria aludida, acreditamos na aprovação
desta emenda por nossos ilustres pares.

EMENDA N°50
Suprima-se o item 8 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975.
Sala das Reuniões. 29 de outubro de 2003.
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Gilberto Abramo

EMENDA N°51
Suprima-se a expressão 'competência da vara" do art. 104 da Lei n°

6.763, de 1975, modificado pelo art. 1° do projeto.
Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Chico Simões
Justificação: Consideramos necessária a supressão da expressão

"competência da vara", pois não é a competência da vara um critério
constitucional que justifique o pagamento da taxa judiciária menor ou
maior; aliás, já existe a conciliação prévia nas varas de família e nos
juizados especiais cíveis. A taxa judiciária não pode ser diferenciada
porque todos são iguais perante a lei.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do inciso III do art. 173
do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes emendas, por
guardarem identidade com outras apresentadas anteriormente:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.078/2003
EMENDA

Suprima-se o subitem 1.2.6 da Tabela M, constante do art. 7 0 do
projeto, que prevê a cobrança de Taxa de Expedição de Boletim de
Ocorrência relativo a acidente de trânsito sem vítima.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: Pretende-se que a Taxa de Expedição de Boletim de

Ocorrência relativa a acidente de trânsito sem vítima pretende seja
cobrada de acordo com o número de horas que o policial gastar no
local e de acordo com o número de policiais (o valor é de R$21 ,40 por
policial/hora). Essa taxa, além de ferir o dever de registrar a
ocorrência, implicará o esfacelamento dos bancos de dados
municipais, estadual e federal de registro de acidentes de trânsito,
porque boa parte dos motoristas deixarão de fazer o registro, por
terem de pagar taxa.

Não bastasse isso, a cobrança que o Governo de Minas quer fazer é
inconstitucional. O artigo 5 0 da Constituição Federal, que trata dos
Direitos e Garantias Fundamentais do Homem, em seu inciso XXXIV,
"b", estabelece que: "são assegurados a todos, independentemente do
pagamento de taxas: a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
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pessoal;".

O registro da ocorrência é solicitado por seguradoras e agentes
públicos para comprovação de acidente de trânsito. E um documento
que não pode ser negado pela autoridade policial, sob argumento de
que precisa ser paga uma taxa. E uma velada inconstitucionalidade.

Além disso, uma dificuldade operacional, como a ausência do
agente para efetuar a cobrança, torna o dispositivo que institui a taxa
nulo. Se um motorista sofre acidente de trânsito às 20 horas, como
fará o pagamento para ter registrada a ocorrência? Pagará
diretamente ao policial militar? Terá que ir ao caixa eletrônico mais
próximo do acidente para pagar, deixando seu carro ao Léu? Ou terá
que aguardar até o início do expediente bancário ou da repartição
pública para efetuar o pagamento?

Assim propomos esta emenda para corrigir a distorção e a injustiça
que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da matéria
aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos ilustres
pares.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
de Defesa do Consumidor.

EMENDA
Suprima-se o subitem 8.5 da Tabela D, constante do art. 50, que

autoriza a cobrança de taxa de expedição e emissão de atestado de
antecedentes criminais.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O Governo de Minas propõe cobrar 5 UFEMGs (R$

6,24) para cada atestado de antecedentes criminais que for requerido
pelos cidadãos mineiros.

O artigo 50 da Constituição Federal, que trata dos Direitos e
Garantias Fundamentais do Homem, em seu inciso XXXIV, alínea b,
estabelece que: 'São assegurados a todos, independentemente do
pagamento de taxas: a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal;".

A cobrança que o Governo de Minas quer fazer é inconstitucional,
pois o atestado de antecedentes criminais serve para atestar uma
situação de interesse pessoal. Sabemos todos que a apresentação de
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atestado de antecedentes criminais é solicitado por empresas
para contratação de trabalhadores ou para concursos públicos. Os
que requerem o atestado o fazem por absoluta necessidade e não por
liberalidade, por vontade própria. E nesse sentido que a referida
cobrança de taxa não pode ser permitida.

Tal entendimento já foi corroborado pela Comissão de Constituição
e Justiça dessa Casa, ao acolher emenda supressiva apresentada
naquela comissão ao parecer que opinou pela aprovação do projeto.

Assim, propomos esta emenda para corrigir a distorção e a injustiça
que se quer fazer ao cidadão mineiro. Pela importância da matéria
aludida, acreditamos na aprovação desta emenda por nossos ilustres
pares.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão
de Justiça.

EMENDA
Suprimam-se os itens 1.3.3 e 1.3.4 da Tabela B, a que se refere o

art. 40 , assim como os itens e 1.2.4 e 1.2.5 da Tabela M, a que se
refere o art. 7 0 .

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: Os itens referidos pretendem permitir a cobrança da

taxa de segurança pública nos casos de atendimento de ocorrências e
solicitações pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, quando
essas não estiverem "classificadas em outros itens". A forma vaga e
imprecisa utilizada na redação de tal item impede a especificação do
serviço que se pretende cobrar. A proposta viola, assim, um dos
princípios constitutivos do conceito de taxa de serviço público, a
saber, a especificidade do serviço. Como se encontra redigido, o
projeto evidencia a incapacidade do poder público de prever o evento
que dá origem a um atendimento e, consequentemente, a atividade
desenvolvida pela administração e os custos desse atendimento, aos
quais a taxa deveria referir-se. A supressão desses itens é, assim,
imprescindível à garantia da segurança jurídica do contribuinte
mineiro.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Weliton Prado.

EMENDA
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Suprima-se o § 70 do art. 115 da Lei n° 6.763, de 1975,

modificado pelo ai. 1° do projeto.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Não pode ser cobrada taxa pelo serviço de extinção de

incêndio. Esse serviço não é divisível, portanto deve-se suprimir o
parágrafo acima.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Rogério Correia.

EMENDA
Suprima-se o § 6° do ai. 115 da Lei n° 6.763, de 1975, modificada

pelo ai. l°do projeto.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Não pode ser cobrada taxa pelo serviço de extinção de

incêndio. Esse serviço não é divisível; portanto deve-se suprimir o
referido parágrafo.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Rogério Correia.

EMENDA
Suprima-se o § 5° do ai. 111 da Lei n° 6.763, de 1975, modificada

pelo ai. l°do projeto.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Não pode ser cobrada taxa pelo serviço de extinção de

incêndio. Esse serviço não é divisível; portanto, deve-se suprimir o
referido parágrafo.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Rogério Correia.

EMENDA
Suprima-se o § 4° do ai. 115 da Lei n° 6.763, de 1975, modificada

pelo ai. 1° do projeto.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: O serviço de extinção de incêndio não é divisível;

portanto, deve-se suprimir o referido parágrafo.
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
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Rogério Correia.

EMENDA
Suprima-se o § 3° do art. 115 da Lei n° 6.763, de 1975, modificada

pelo art. 1° do projeto.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: O serviço de extinção de incêndio não é divisível;

portanto, deve-se suprimir o referido parágrafo.
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Rogério Correia.
EMENDA

Suprima-se o § 20 do art. 115 da Lei n° 6.763, de 1975, modificada
pelo art. l°do projeto.

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Não há como avaliar risco de incêndio. O serviço de

extinção de incêndio não é divisível.
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Rogério Correia.
EMENDA

Suprima-se o parágrafo único do ad. 116 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, modificada pelo art. 1° do pr6jeto.

Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Não pode ser cobrada taxa pelo serviço de extinção de

incêndio. Esse serviço não é divisível. Portanto, deve-se suprimir o
parágrafo acima. Além disso, tal dispositivo fere a isonomia tributária.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Rogério Correia.

EMENDA
Suprima-se o art. 61 , renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, de outubro de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Deve permanecer a tabela original, que já atualiza

automaticamente as taxas, sob pena de haver um reajuste abusivo.
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Rogério Correia.
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Suprima-se o item
dezembro de 1975.

Sala das Reuniões,
Gilberto Abramo

1802
EMENDA

2. da Tabela B da Lei n° 6.763, de 26 de

de outubro de 2003.

Justificação: Não pode ser cobrada taxa pelo serviço de extinção de
incêndio, pois esse serviço não é divisível.

- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Weliton Prado.

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

Deputados para a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
para a reunião especial de amanhã, dia 30, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°640/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei n°
640/2003 dispõe sobre área desapropriada pelos Governos Estadual e
Federal, no Estado de Minas Gerais, para assentamentos de sem-
terra e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Política
Agropecuária e Agroindustrial. Transcorrido o prazo regimental para
sua análise e não tendo recebido parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto, conforme requerimento deferido pela
Presidência, foi encaminhado a esta Comissão para análise do mérito,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende que, em toda área

desapropriada pelos Governos Estadual e Federal, no Estado de
Minas Gerais, para assentamentos de sem-terra, no mínimo, um lote a
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cada cinqüenta seja cedido a técnico agrícola, que deverá prestar
assistência aos demais assentados em assuntos como plantio,
colheita, comercialização, conservação do solo, instalações rurais,
reparo de equipamentos, treinamentos e associativismo. Dispõe,
ainda, que esse técnico agrícola seja prioritariamente escolhido entre
os filhos de assentados, desde que tenha a devida e comprovada
capacitação técnica. Na impossibilidade de filho dos próprios
assentados preencher a vaga do técnico agrícola, deverão os
assentados, por maioria, escolher um outro profissional que tenha a
necessária qualificação.

Por solicitação do autor, motivada pela perda de prazo, a proposição
deixou de receber parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Esse fato torna a análise do mérito mais delicada, pois deixou-se de
fazer, a nosso ver, uma das mais importantes avaliações da matéria.

Das duas diligências solicitadas na Comissão de Constituição e
Justiça, ao DER-MO e à Secretaria Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária, somente a primeira foi respondida. O DER-MO
informa que o assunto tratado no projeto de lei não tem qualquer
correlação com as atividades desenvolvidas pelo órgão.

O projeto de lei em questão é uma iniciativa lúcida e de grande
senso prático. Constantemente vemos na imprensa críticas aos
Governos Estadual e Federal, pelo fato de doarem terra sem
assistirem os novos proprietários com linhas de crédito nem
oferecerem apoio técnico para o aproveitamento do precioso bem
recebido, o que causa grande evasão de assentados dos programas
de reforma agrária. Os assentados são, em sua maioria, sem posses
e carentes, e não têm, via de regra, instrução formal para o uso da
terra recebida. O projeto tem a boa intenção de propiciar a essas
pessoas, pelo menos, o apoio técnico necessário para lidar com a
terra, apoio que o Estado não está podendo fornecer devido a seu
enfraquecimento diante da enorme dívida pública, à falta de
treinamento e investimento em pessoal e ao conseqüente desmonte
da máquina administrativa.

Com a implementação das medidas previstas no projeto, os órgãos
do Governo encarregados de fazer o trabalho de assistência técnica e
extensão rural teriam menos sobrecarga de trabalho, na medida em
que os técnicos agrícolas assentados fariam o papel de agente

rÃ



1804
multiplicador das orientações a eles passadas pelos técnicos do
Governo. Dessa forma, o Estado cumpriria o papel determinado pela
Lei n° 11.405, de 28/1/94, Seção III, qual seja o de promover a
assistência técnica e a extensão rural sem necessidade de investir
tanto em contratação de pessoal para suprir a crescente demanda
nessa área. Os assentados teriam orientação de qualidade próxima a
eles, o que facilitaria a resolução de problemas, e muito
provavelmente haveria aumento da produção agrícola.

A Constituição Federal prescreve, entretanto, nos incisos 1 e II do
art. 22 que a União legislará privativamente sobre direito agrário e
desapropriação, ressalvando, no parágrafo único do referido artigo, a
possibilidade de os Estados também legislarem, desde que lei
complementar autorize. Como na legislação federal não ,há
autorização para tanto, permanece a restrição constitucional. E a
chamada repartição horizontal de competências, segundo a qual só
pode dispor sobre determinada matéria aquele ente que recebeu
autorização constitucional para fazê-lo. Sob esse prisma, portanto, o
Estado federado não tem competência para legislar sobre esses
temas, e o projeto de lei está invadindo seara alheia. Assim, é nosso
entendimento que o projeto não pode prosperar na forma como se
encontra originalmente.

Cabe ao legislador, entretanto, encontrar meios para que as
necessidades da sociedade sejam atendidas. Nesse intuito, para que
o projeto possa prosperar, apresentamos o Substitutivo n° 1.
Mantivemos a essência da matéria, mas dentro dos limites que o
Estado membro pode legislar. Assim, prevemos a determinação de se
destinar uma área a técnico em ciências agrárias, no mínimo, a cada
trinta destinadas aos demais assentados, mas somente nos
assentamentos e nas colonizações em terras públicas estaduais e nas
que forem incorporadas ao patrimônio público de Minas Gerais. Dessa
forma, não ultrapassamos a competência legislativa estadual. Não se
estenderá a obrigação à União, pelo fato de não ser competência do
Estado fazê-lo.

Acrescentamos um dispositivo em que determinamos que o período
de serviços prestados gratuitamente pelo técnico em ciências agrárias
terá duração estabelecida por regulamento. Esse dispositivo foi
colocado para não se criar, por lei, trabalho escravo, ou seja, a
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obrigação de servir graciosamente a senhores determinados. A
intenção é cobrar do técnico em ciências agrárias uma
contraprestação de serviços que remunere o Estado pela terra cedida
e que ainda permita reduzir a demanda por esse tipo de serviço junto
ao aparato estatal, que se encontra bastante combalido e talvez tão
necessitado e carente de recursos quanto os beneficiários.

Em outro dispositivo, propusemos que a quantidade de famílias
atendidas pelos técnicos em ciências agrárias seja definida em
regulamento, para que especificidades regionais possam ser
observadas e harmonizadas. Suprimimos o art. 2 0 por entendermos
que é competência da União legislar sobre requisitos e condições para
o exercício profissional, conforme previsto na Constituição Federal em
seu art. 22, inciso XVI.

Com as modificações propostas, acreditamos que a proposição
poderá prosperar nesta Casa e alcançar os seus justos propósitos
socioeconômicos.

Conclusão
Em face do exposto somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

640/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre destinação de áreas para técnico em ciências agrárias
em projetos e programas de assentamento e colonização agrária
promovidos pelo Estado de Minas Gerais.

Art. P - Nos projetos e programas de assentamento e colonização
agrária promovidos pelo Estado será destinada área para técnico em
ciências agrárias.

§ 1° - O técnico em ciências agrárias prestará assessoria aos
beneficiários de projetos e programas a que se refere o 'caput", a
título de contrapartida ao Estado pela área recebida, na forma, no
prazo e nas condições a serem estabelecidos na regulamentação
desta lei.

§ 2° - Terão prioridade na destinação de área descendentes dos
beneficiários dos projetos e programas a que se refere o "capuf'.

§ 3° - Observado o disposto no parágrafo anterior, o técnico em
ciências agrárias será indicado ao Estado pelos beneficiários de
projetos e programas de assentamento e colonização agrária.

§ 40 - 0 número de técnicos em ciências agrárias em projetos e
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programas de assentamento e colonização agrária será
estabelecido em regulamento, não podendo ser inferior a um técnico
para cada grupo de 30 famílias.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°647/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
647/2003 dispõe sobre a política estadual de agroindústria familiar e
dá outras providências.

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

o
s 1 e 2, que apresentou . A proposição vem, agora, a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art.102,VIll, c/c O art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto propõe o estabelecimento de uma política de apoio à

agroindústria de base familiar por meio da concessão de crédito
oficial, condições especiais de tributação, desenvolvimento de
tecnologia, assistência técnica, extensão rural e certificação de origem
e qualidade.

A busca de melhoria nas condições de vida das famílias dedicadas à
produção agropecuária é uma tônica no planejamento e na formulação
de ações políticas nos dias de hoje. Os Governos, tanto Federal
quanto Estadual, mostram-se preocupados com a questão e lançam-
se em programas de teores e objetivos muito próximos aos que adota
o projeto em tela. Sempre com vistas ao estímulo e ao suporte a essa
parcela da população que historicamente foi alijada do processo de
desenvolvimento e espoliada pelas classes abastadas na divisão de
terras e recursos naturais, as propostas tentam resgatar dividas
sociais antigas. O autor elege, especificamente, a industrialização da
produção agrícola pelas famílias rurais como forma de agregação de
valor à sua economia.

rÀ



1807
Em Minas Gerais, o Conselho de Segurança Alimentar

Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - CONSEA-MG -,
que representa o Poder Executivo, é o interlocutor estadual do
Programa Fome Zero do Governo Federal e está organizado e ativo.
Em seu planejamento o CONSEA-MG estabeleceu quatro eixos de
ação. O Eixo IV - Apoio à Geração de Emprego e Renda é composto
pelo Programa de Verticalização da Produção da Agricultura Familiar
de Minas Gerais - PROVE MINAS -, que se destina a promover o
aumento da competitividade da agricultura familiar no mercado, por
meio da profissionalização dos agricultores e agregação de valor à
sua produção, contribuindo para a geração de emprego e renda, tendo
como premissa a sustentabilidade social, econômica, política e
ambiental.

Comprova-se, portanto, a semelhança existente entre o programa já
formalizado pelo Governo Estadual e o projeto em análise,
semelhança constatada ainda pela leitura atenta dos textos. E clara a
intenção do autor de cristalizar em lei essa linha de trabalho estata e,
dessa forma, criar base legal para sua consolidação effl longo prazo.

Como forma de estímulo adicional, entendemos que o Estado
poderia priorizar a aquisição de produtos oriundos da agroindústria
familiar para atender as suas demandas básicas de abastecimento.
Assim, apresentamos a Emenda n° 3, que acrescenta inciso ao art. 50
do projeto, o qual trata das incumbências do Estado.

Cabe ainda, quanto à utilização do instrumento "crédito", a inclusão
de outro comando no mesmo art. 50 , que defina como incumbência do
Estado o estabelecimento de linhas de financiamento individual na
forma de microcrédito, apresentado na Emenda n°4.

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

647/2003, no 1° turno, com as Emendas n
o
s 1 e 2, da Comissão de

Constituição e Justiça, e as Emendas n os 3 a 5, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier no art. 5 0 o seguinte inciso:
"Art. 50 - ..........................................................

- dar preferência à aquisição de produtos da agroindústria familiar
para o abastecimento alimentar da rede de ensino, do sistema
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prisional e da rede hospitalar do Estado;".

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier no art. 5° o seguinte inciso:
"Art. 50 - .........................................................

- estabelecer linhas de financiamento individual na forma de
microcrédito;".

EMENDA N°5
Acrescente-se ao inciso VI do art. 50, após a expressão "da

produção", a expressão "do beneficiamento".
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Luiz

Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°829/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em exame
objetiva tornar obrigatório o fornecimento de cardápios em braile nos
restaurantes e nos bares do Estado.

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, obteve parecer
favorável e vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece que os bares e restaurantes ficam

obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento dos
podadores de deficiência visual.

A Constituição brasileira de 1988 foi eloqüente e ampla ao declarar
direitos de grupos hipossuficientes, merecedores que são de tutela
especial, e ao criar instrumentos para concretizar tais direitos, de
forma a garantir-lhes a "igualdade perante a lei".

Podemos considerar que a afirmação de que "todos são iguais
perante a lei" sem haver mecanismos para se atender aos requisitos
mínimos para se garantir essa igualdade soava falsa e deixava
injustamente desprotegida grande parcela da população brasileira.

E, como se constata, tornou-se preocupação dos nossos
legisladores. Na área federal, além da própria Constituição, já
contamos com leis que visam à proteção dos hipossuficientes, como,
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por exemplo, as Leis Federais n°s 7.853, de 1989, e 10.098 e
10.048, de 2000, que vieram prestar relevante auxílio à vida dessa
parte da população.

Na área estadual, a própria Constituição, em seu art. 224, impõe ao
Estado o dever de assegurar ao portador de deficiência as condições
de integração social. Contamos também com as Leis n°s 11.666, de
9/12/94, 13.799, de 2000, vistas como mecanismos de garantia do
respeito aos direitos dos portadores de deficiência.

Devemos atentar ainda para a existência de vários projetos de lei
em tramitação nesta Casa, com o mesmo objetivo, ou seja, diminuir os
obstáculos aos portadores de deficiência, melhorando sua vida em
todos os aspectos possíveis.

Este projeto voltou sua atenção exclusivamente aos portadores de
deficiência visual, grupo social vítima de restrições e inúmeras
dificuldades.

Na vida moderna, principalmente por causa do ritmo acelerado de
trabalho, freqüentar bares e restaurantes tornou-se uma necessidade
para muitos, até mesmo para os hipossuficientes visuais.

Entendemos que este projeto, transformado em lei, irá beneficiar de
maneira altamente positiva a parcela da população que sofre de
problemas visuais. Se os restaurantes e bares tornarem os cardápios
acessíveis em braile, os podadores de deficiência visual poderão
experimentar mais liberdade e igualdade, sem precisar passar pelo
constrangimento de recorrer a terceiros para a escolha de seu pedido.

Dessa forma, julgamos que a proposição em tela vem preencher
mais uma lacuna em prol de um importante segmento social.

Portanto, tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, louvamos a
iniciativa do autor, uma vez que o projeto guarda harmonia com o
preceito e o princípio de que todos devem ser iguais perante a lei.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

829/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Elmiro

Nascimento - André Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.026/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
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Relatório

De autoriado Governador do Estado, enviado por meio da
Mensagem n° 101/2003, o projeto de lei em epígrafe altera o disposto
no parágrafo único do art. 40 da Lei n° 11.393, de 611/94, que cria o
Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND.

Nos termos do art. 188, c/c O art. 102 do Regimento Interno, foi a
matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para ser objeto de parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da proposição com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes
de sua competência.

Fundamentação
O Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND - foi criado pela Lei

n° 11.393, de 6/1/94, com o objetivo de dar suporte financeiro a
programas destinados ao desenvolvimento industrial do Estado. Os
seus recursos serão aplicados na implantação do Programa de
Integração e Diversificação Industrial - PROINDUSTRIA - e do
Programa de Indução à Modernização Industrial - PROIM. Destinam-
se à implantação ou à relocalização de unidades industriais e à
modernização ou à readequação de unidade industrial.

Trata-se de um fundo rotativo, de natureza e individualização
contábeis, e os seus recursos são aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis, para investimento fixo e capital de giro.

Os financiamentos do FIND exigem contrapartida do beneficiário de
no mínimo 20%, como regra geral, prazo de carência de até 36
meses, prazo de amortização de até 60 meses, reajuste monetário,
juros de até 12% a.a, comissão de 3% a.a para o agente financeiro,
apresentação de garantias reais ou subsidiárias, apresentação de
documento de regularidade perante o COPAM.

O FINO tem como gestor a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio, como agente financeiro o BOMG e como supervisor
financeiro a Secretaria de Estado da Fazenda.

Durante os seus quase dez anos de funcionamento, o FIND foi um
grande sucesso, sendo o principal instrumento creditício em operação
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no Estado voltado para o desenvolvimento industrial.

Segundo o BDMG, o FIND é fator preponderante na escolha dos
empresários para a localização de seus negócios, que tem como
elemento determinante condições atrativas de financiamento.

No ano de 2002, o FIND liberou recursos da ordem de
R$192.000.000,00, beneficiando uma diversidade de empresas nos
mais diferentes segmentos da atividade econômica do Estado.
Durante sua existência, cerca de 200 empreendimentos surgiram em
decorrência do FIND, gerando cerca de 30 mil empregos diretos e
indiretos e aumento da arrecadação tributária. Ocorre, entretanto, que
a lei criadora do Fundo estabeleceu um prazo para a concessão dos
financiamentos, que está prestes a se expirar. Urge, portanto,
prorrogar esse prazo, que é o objeto do projeto de lei em análise, e é
proposto para tanto um período de mais dez anos.

Assim, entendemos que a matéria é procedente, indispensável para
a continuação de funcionamento do FIND, que, conforme
demonstramos, é um grande sucesso e um importante instrumento de
incentivo ao desenvolvimento industrial do Estado, gerando renda,
riqueza, empregos e tributos.

Finalmente, cumpre-nos observar que a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou a Emenda n° 1, que acolhemos, a qual tem,
segundo ela, apenas a finalidade de promover pequeno ajuste de
redação, não influenciando no teor do projeto.

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

Projeto de Lei n° 1.026/2003 com a Emenda n° 1, proposta pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia, relatora - Laudelino Augusto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 697/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Governador do Estado e tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer retroceder ao
Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Jesus o imóvel que
especifica.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem emenda, e agora retorna



1812
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Refere-se o projeto de lei a retrocessão de bem público do Estado

para o Seminário Provinciál do Coração Eucarístico de Jesus,
constituído de áreas remanescentes de imóveis urbanos
desapropriados pelo Estado, em conformidade com o Decreto n°
18.274, de 21/12176, para a construção da Via Expressa Leste-Oeste.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só poderá ser realizada com a referida autorização.

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

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do

Projeto de Lei n°697/2003.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Doutor Viana -

José Henrique - Chico Simões - Mauro Lobo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 29110/2003, as seguintes
comunicações:

Da Comissão de Assuntos Municipais, comunicando a aprovação,
em sua 21 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.514/2003, do
Deputado Zé Mala; 1.549, 1.562 e 1.565/2003, do Deputado Leonardo
Moreira; 1.585 a 1.587/2003, do Deputado Antônio Andrade;
1.608/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho; e 1.599/2003, do
Deputado Adaiclever Lopes.

Da Comissão de Fiscalização Financeira, comunicando a rejeição,
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em sua 25 a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.609/2003,
da Deputada Ana Maria Resende.

Da Comissão de Transporte, comunicando a aprovação, em sua 268
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.646/2003, do Deputado

José Milton; 1.649/2003, da Comissão Especial do Anel Rodoviário;
1.65112003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 1.654/2003, do
Deputado Doutor Viana.



1814
Índice Onomástico

Adalciever Lopes - 515, 579, 580, 1507, 1699

Adelmo Carneiro Leão- 1028, 1614, 1621,1699

Alberto Bejani - 493

Alberto Pinto Coelho - 495, 688

Alencar da Silveira Jr. -64, 130, 131, 390, 409, 509, 518, 580, 1104,

1500,1502

Ana Maria Resende -64, 65, 118, 185, 408, 494, 580, 668, 688, 807,

1632

André Ouintão - 114, 119, 123, 193, 329, 505, 669, 727,811, 815,

900, 903, 1721, 1725

Antônio Andrade - 186, 494, 496, 1699

rÀ



1815
Antônio Genaro - 1747

Antônio Júlio - 889, 1744

Arlen Santiago - 592, 1232, 1237, 1754

Biel Rocha -88, 409, 482, 494, 673, 1105, 1641, 1699

Bonifácio Mourão -425

Carlos Pimenta -78, 81, 499, 501, 1398, 1631, 1726

Cecilia Ferramenta - 676, 803

Célio Moreira -62, 63, 197, 201, 202, 204, 408, 518, 582, 585, 677,

713, 714, 715,718,719,835,840,842,843,1107,1112, 1510,1715,

1749. 1764

Chico Simões -127, 131, 184, 188, 484, 492, 1616, 1699, 1779, 1797

rÃ



18.16
Dalmo Ribeiro Silva -65,66,82, 123, 126, 134, 403, 421, 426,

495, 580, 588, 589, 591, 593, 708, 805, 815, 904,1114, 1242, 1616,

1642, 1700, 1716, 1733, 1742, 1759

Dilzon Meio- 1614

Dimas Fabiano -37, 1232, 1699, 1716

Dinis Pinheiro- 1699, 1712, 1752, 1795

Djalma Diniz -677, 824, 1717

Domingos Sávio -37, 69, 72, 86, 87, 132, 135, 403, 485, 486, 580,

688, 805, 818, 894,1109

Doutor Ronaldo -803, 805, 1232, 1699, 1717

Doutor Viana -65, 75, 122, 205, 403, 418, 487, 688, 705, 708, 709,

805, 806, 841, 1110, 1114,1115,1254, 1501,1629,1632, 1699, 1731

Durval Ângelo- 1115,1699

rÀ



1817
Elmiro Nascimento - 40. 804

Ermano Batista -496, 1249, 1758

Fábio Avelar- 71, 75, 117, 383, 1111, 1699

Fahim Sawan -86, 577, 679, 681, 825, 1112,1717, 1718, 1719

Gilberto Abramo -39,65, 1783, 1784, 1785, 1801, 1802

Gil Pereira - 67, 69, 70, 806, 890, 891

Gustavo Valadares -685, 1236

Irani Barbosa -87,89, 200, 415, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528,

837, 842, 1618, 1732, 1739, 1741

Ivair Nogueira -39,496, 1735

Jayro Lessa - 1245, 1744

Jô Moraes -87, 190, 515, 525, 527, 699, 1228, 1498, 1625, 1699,

1719.1750



1818
João Bittar -66, 86, 117, 1699, 1701

José Henrique - 1699

José Milton -502, 505, 891, 1719

Laudelino Augusto -399,402,403,517,584,591,892,895, 1699

Leonardo Moreira- 114, 403, 404, 405, 406, 495,688, 1229, 1699,

1713, 1714, 1715

Leonardo Quintão -41,42, 65, 66, 87, 88, 488, 518, 728, 814, 1508,

1699, 1724

Leonidio Bouças - 44

Lúcia Pacífico - 74, 890, 1508

Luiz Fernando Faria -89, 1719

Luiz Humberto Carneiro -686, 1232

Márcio Passos - 1699

rÀ'



1819
Maria José Haueisen - 1699, 1753

Maria Tereza Lara -87, 413, 704, 814, 1241, 1243, 1498, 1639, 1699,

1748

Manha Campos -47, 691, 1115

Mauro Lobo - 333, 356, 1230

Miguel Martini -200, 201, 413, 416, 417, 495, 515, 588, 713, 714,

715, 719, 720, 825, 833

Neider Moreira - 54, 501

Olinto Godinho - 1505

Padre João - 895, 896, 1704

Pastor George - 1709, 1781, 1782

Paulo Cesar - 55, 81, 117, 125, 186, 201,707, 809, 1699, 1720

Paulo Piau -406, 522,898, 902, 1699, 1738, 1785



1820
Rêmolo Aloise - 522

Ricardo Duarte- 1619, 1699

Roberto Carvalho -489, 490, 586, 1646, 1650, 1699

Roberto Ramos - 55

Rogério Correia - 417, 427, 428, 430, 431, 526, 694, 695, 699, 1648,

1699, 1740, 1741, 1772, 1773, 1774, 1793, 1794, 1799, 1800, 1801

Sargento Rodrigues -407, 699, 705, 838, 1720, 1765

Sebastião Helvécio -407, 805, 1497, 1720

Sebastião Navarro Vieira - 581, 832, 1231, 1710, 1736, 1780

Sidinho do Ferrotaco - 504, 1699, 1744

Vanessa Lutas - 491, 580, 1712, 1720

Wanderley Ávila - 115, 1325

rsl



1821
Weliton Prado- 116,117, 687,1232, 1613, 1699, 1720, 1721,

1766, 1767, 1768, 1776, 1777, 1778, 1779, 1795, 1797

Zé Maia - 66,117, 387, 388, 579, 806, 1113, 1114, 1233

Palavras do Sr. Presidente - 92, 204, 327, 725, 823, 833, 909, 978,

1254, 1321, 1494, 1508, 1636, 1651, 1763

Bloco do PT/PCdoB - 689

Comissão de Acidentes Ambientais - 60, 61

Comissão de Administração Pública -5,7, 12, 187, 213, 441, 516,

653, 657, 690, 806, 846, 962,1078,1081, 1157,1176,1177, 1180,

1465, 1533, 1538,1551, 1616, 1617, 1660, 1675, 1682, 1693

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial - 96,143,

157, 171,440,460,463,470,850,851,936, 1654,1661, 1665, 1688,

1719, 1806

rÀ



1822
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 66, 86,

103, 431, 925, 1653

Comissão de Constituição e Justiça - 57, 210, 215, 218, 219, 220,

221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235,

236, 237, 238, 241, 243, 254, 256, 259, 262, 264, 267, 271, 275, 277,

285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,

314, 315, 319, 322, 377, 466, 534, 600, 602, 606,607, 609, 619, 622,

625, 627, 629, 630, 633, 933, 940, 959, 960, 966, 968, 970, 972, 975,

1051, 1059, 1063, 1064,1065,1069,1161, 1174, 1183, 1185,1187,

1189, 1210, 1212, 1215, 1219, 1313, 1411, 1412,1413, 1414,1415,

1416,1417, 1418, 1419, 1420,1421, 1422, 1423, 1424,1425,1426,

1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 143, 1434,1435,1436,1437,
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1438, 1449, 1453, 1455, 1457, 1460, 1463, 1474, 1475, 1479,

1480, 1481, 1484, 1487, 1489, 1524, 1532, 1543,1544,1545, 1546,

1547. 1548

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte - 98, 438,

495, 1193,1294, 1512, 1535, 1537, 1540, 1541,1542, 1616, 1617,

1670, 1683

Comissão de Direitos Humanos -66, 86, 101, 145, 187, 407, 443,

554, 555, 596, 689, 690, 790, 806, 940, 1115, 1284, 1507, 1517, 1538,

1617, 1641. 1660

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia -3, 88, 105,

186, 187,408,437,445,446,448,449,450,451,452,453,539,541,

547, 602, 605, 608, 642, 652, 792, 793, 794, 852, 854, 863, 938, 1053,

1054, 1055, 1056, 1058,1153,1272, 1299, 1519, 1617, 1656

rÀ
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Comissão Especial -1,8, 66, 92, 93, 97, 138, 139, 140, 141,

158, 161, 207, 208, 239, 280,407,435,515,516, 531, 532, 580, 597,

689, 824, 845, 846, 849, 854, 857, 891, 924, 927, 928, 929, 935, 1072,

1075,1077, 1115, 1116, 1154, 1232, 1271, 1440, 1511, 1514, 1522,

1523, 1526, 1641, 1651, 1657

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar -206, 1072

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 99, 117,

147, 150, 163, 172, 173, 174, 175, 176, 177,261,280,386,458,529,

556, 559, 562, 598, 869, 870, 872, 939, 1051, 1298, 1303, 1306, 1307,

1308, 1521, 1535, 1537, 1540,1541, 1542, 1558, 1811

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 104, 436, 538,

689, 795, 824, 937, 1079, 1232, 1530, 1657

Comissão de Participação Popular - 594
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Comissão de Redação - 19, 20, 1316, 1693

Comissão de Saúde-7, 10,18, 186, 282, 378, 379, 380, 381, 407,

495, 516, 533, 557, 561, 617, 641, 690, 806, 853, 1073,1116, 1142,

1147,1273, 1526, 1712

Comissão de Segurança Pública - 3, 212, 407, 536, 537, 603, 604,

654, 689, 806, 807, 930,1163,1309, 1652, 1655, 1668

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social - 94, 109,

434, 462, 469, 517, 518, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550,

551, 552, 553, 644, 645, 647, 649, 650, 651, 652, 847, 942, 943, 944,

945, 946, 947, 948, 1054, 1139, 1140, 1141, 1143,1144, 1145, 1146,

1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1160

rÃ
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas - 95,

107, 187, 377, 432,442,454,472,595,646,689,690,797,891, 1050,

1056, 1057, 1059, 1168, 1170, 1508, 1513, 1536, 1691

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio - 528, 931, 1315,

1524,1809

rsi
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Nota Fisos


