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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 740 REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 16/9/2003
Presidência do Deputado Rémolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: ia Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofício n° 7/2003, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.057 a 1.072/2003
- Requerimentos n os 1.365 a 1.379/2003 - Requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, Leonardo Moreira, Adalclever Lopes. Ana
Maria Resende. Djalma Diniz e Carlos Pimenta - Comunicações:
Comunicação do Deputado Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos:
Discursos da Deputada Lúcia Pacífico e dos Deputados Dinis
Pinheiro, Bonifácio Mourão, Ana Maria Resende, Alberto Pinto Coelho
e Célio Moreira - 2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Acordo de Líderes: Decisão da Presidência - Decisões da
Presidência (4) - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Leonardo Moreira e Célio Moreira: deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Djalma Diniz, Ana
Maria Resende, Adalciever Lopes e Carlos Pimenta; aprovação -
Requerimento do Deputado Rogério Correia: deferimento; discurso do
Deputado André Quintão - Encerramento - Ordem do dia.

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

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 - 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 - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Leonardo Moreira -
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Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 20

Secretário, para proceder à leitura das atas das três reuniões
anteriores.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Luiz Fernando Faria. 2°-Secretário, procede à leitura

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade, 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

N° 7/2003, do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de
Contas, encaminhando questionário destinado a aferir o conhecimento
em relação às atividades dessa Corte.

Do Sr. Rômulo José de Gouveia, Presidente da Assembléia
Legislativa da Paraíba, solicitando apoio desta Casa para que se
realize nesse Estado a próxima conferência nacional da UNALE.

Do Sr. Vilson Covatti. Presidente da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, solicitando apoio à Proposta de Emenda à
Constituição Federal n° 13/2003. que devolve aos Estados a
competência para legislar sobre emancipação de distritos. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Odelmo Leão, Secretário de Agricultura, informando que esse
órgão seria representado pelo Presidente da RURALMINAS na
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audiência pública da Comissão de Meio Ambiente prevista para
15/9/2003. em Pirapora. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, comunicando que,
durante sua visita oficial a países da Europa. o Governador do Estado
seria substituído pelo Vice-Governador, Sr. Clésio Soares de Andrade.

Do Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
284/2003, do Deputado Márcio Passos. e 1.037/2003, do Deputado
Leonardo Moreira.

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos
Transportes, prestando informações relativas ao Requerimento n°
859/2003, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando texto que contém o programa de ações e o
embasamento histórico do movimento Ditadura Nunca Mais. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Vera Lúcia Negreiros Junqueira, Presidente da Câmara
Municipal de Cristina, solicitando o envio dos documentos que
menciona, para subsidiar a apuração de possíveis irregularidades na
construção do trecho da BR-383 que liga o Município de Cristina ao
Município de Maria da Fé.

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 644/2003. do Deputado Ermano Batista.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 644/2003.)

Da Sra. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de Desenvolvimento da
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.118/2003, do Deputado Gilberto Abramo.

Do Sr. Tarcísio José Martins Costa, Juiz de Direito da Vara da
Infância e da Juventude de Belo Horizonte, prestando informações
relativas ao Projeto de Lei n° 210/2003, em atenção a pedido da
Comissão do Trabalho. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 210/2003.)

Do Sr. Aldecir Resende Bollesi de Piá e Sant'anna, Promotor de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Contagem,
acusando o recebimento do convite para participar de audiência
pública nesta Casa e informando a impossibilidade de seu
comparecimento pelos motivos que expõe. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)
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Do Sr. Frederico Carlos Von Dõllinger da Motta Bastos, Chefe de

Gabinete do Secretário de Defesa Social, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 624/2003, do Deputado Célio Moreira. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 624/2003.)

Do Sr. José Gonçalves Neto. Gerente-Geral de Competição da
ANATEL, prestando informações relativas ao Requerimento n°
910/2003. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.057/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.402/2002)

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Carmo
do Paranaíba - ADECAP -, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Deficientes de Carmo do Paranaíba - ADECAP -, com sede no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Deficientes de Carmo do Paranaíba -

ADECAP - é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos
que não remunera os membros de sua diretoria nem distribui lucros,
vantagens ou bonificação a seus dirigentes.

Fundada em 11/1/87, encontra-se em pleno e regular funcionamento
desde então, cumprindo sua finalidade principal, qual seja a defesa
dos direitos sociais e profissionais dos deficientes físicos de Carmo do
Paranaíba, promovendo sua integração social e a conscientização da
sociedade acerca do problema. E, pois, de suma importância.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação do presente projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho., para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c O art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.058/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos para o

Apoio ao Talento - ASPAT -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos para o Apoio ao Talento - ASPAT -, com sede no Município de
Lavras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento,

conhecida também como ASPAT, fundada em outubro de 1993, é
uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade exercitar uma série de atividades orientadas para a
conscientização e estimulação do desenvolvimento da capacidade e
do talento da população escolar do ensino fundamental e médio do
Município de Lavras e região. Para isso, vem organizando e
mantendo, por meio de convênios de cooperação e assistência
técnica, vários Centros de Desenvolvimento do Potencial e Talento -
CEDETs -, por meio dos quais são realizados estudos, pesquisas e
programas de ação na área de educação de bem dotados e
talentosos, e prestadas orientação e assistência direta às crianças e
adolescentes portadores de talento e às suas famílias, sem nenhuma
discriminação de raça, sexo ou religião, num benemérito trabalho de
alto alcance social.

Pelo exame dos documentos que acompanham o projeto, verifica-se
que a referida Associação possui personalidade jurídica e está em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
integralmente suas finalidades estatutárias, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas que não percebem nenhuma
remuneração pelos serviços que desempenham em razão de seus
cargos.

Assim, considerando que a entidade preenche todos os requisitos
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exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa fazer jus
ao título declaratório de utilidade pública, contamos com o apoio dos
nobres colegas parlamentares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.059/03
Proíbe o licenciamento de veículo que possui defeito de fabricação

oficialmente reconhecido ou detectado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decretá:
Art. 1° - Os veículos registrados no Estado que possuam defeito de

fabricação oficialmente reconhecido pelo fabricante ou oficialmente
detectado por órgão técnico somente serão licenciados se o
proprietário demonstrar que o defeito foi corrigido, na forma do
regulamento desta lei.

Parágrafo único - O disposto no "capuf' deste artigo aplica-se
apenas a defeitos que direta ou indiretamente ofereçam risco à vida.

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 setembro de 2003.
Célio Moreira
Justificação Não raras são as vezes em que a indústria

automobilística convoca seus consumidores para proceder a reparos
de defeitos de fábrica em veículos, é o chamado "recall". Tais defeitos,
às vezes, são graves e oferecem risco à vida do motorista e dos
demais usuários da via, como, por exemplo, o caso da caminhonete
Explorer da Ford, que, segundo divulgado pela imprensa, apresentava
defeito de fábrica que a tornava instável nas curvas. Em situações
como esta, a decisão de reparar o defeito não pode ficar ao livre
arbítrio do proprietário, pelo contrário, passa a existir o interesse
público em que tais veículos sejam reparados e deixem de oferecer
risco ás pessoas. Para proteger tal interesse, proponho por meio
deste projeto que o veículo somente seja licenciado se tiver sido
submetido a reparo, e já não ofereça risco à vida.

- 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.060/2003

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida Ouropretana,
com sede no Município de Ouro Preto.

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

Ouropretana, com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 2003.
Célio Moreira
Justificativa: A Associação Pró-Vida Ouropretana é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de Ouro Preto, e há
cinco anos promove o transporte de doentes, realiza atividades
culturais e desenvolve ações com os moradores e seus associados,
bem como promove assistência social.

O título de utilidade pública estadual possibilitará o prosseguimento
das atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos
oriundos do Estado.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
a este 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°1.061/2003
Modifica a Lei n° 12.645, de 17 de outubro de 1997, que dispõe

sobre instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do
sistema de abastecimento de água.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. lO da

Lei n° 12.645, de 17 de outubro de 1997:
"Art. 1° - ...........................................
Parágrafo único - As despesas decorrentes da aquisição e

instalação do equipamento correrão por conta da empresa
concessionária de serviço de abastecimento de água., integrando a
estrutura de custos do serviço.".

Art. 20 - Terão prioridade para instalação do referido equipamento as
localidades com maior freqüência de interrupção no abastecimento de
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água.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta 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 Reuniões, 11 de setembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: Foi bastante debatido por esta Casa o problema gerado

pela ocorrência de bolsões de ar na tubulação, provocados por
interrupção no fornecimento de água e que levam o medidor de
consumo a computar a passagem do ar como se água fosse.

Com o objetivo de proteger o usuário, foi aprovada a Lei n° 12.645,
em 1997, a qual obriga as concessionárias do serviço público de
abastecimento de água a instalarem aparelho eliminador de ar,
evitando que o consumidor seja indevidamente cobrado por um
consumo fictício.

O legislador da época admitiu a existência do problema ao aprovar a
lei, mas manteve o ônus para o consumidor, o que consideramos uma
afronta ao Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 22,
dispõe:

"Art. 22 - Os orgãos públicos, por si ou por suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".

O dispositivo transcrito visa exatamente a garantir a qualidade dos
serviços explorados pelos entes públicos. Assim como não se pode
cobrar por um serviço não fornecido, também não se pode onerar o
consumidor pela prestação inadequada de um serviço público.

Com o objetivo de resgatar este direito dos usuários dos serviços de
abastecimento de água, solicitamos o apoio de nossos pares a este
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado José Milton. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 207/2003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.062/2003
Altera a Lei n°13.136, de 12 de janeiro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 1° da Lei n°13.136, de 12 de janeiro de 1999, que

institui o Dia do Consumidor de Minas Gerais, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1° - Fica instituído o Dia da Dona de Casa e do Consumidor de
Minas Gerais, a ser comemorado no dia 13 de setembro.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Lúcia Pacífico
Justificação: A Lei n° 13.136, de 12/1/99, institui o Dia do

Consumidor de Minas Gerais a ser comemorado no dia 13 de..
setembro. Entendemos que um dos mais significativos segmentos
finais da cadeia de consumo é justamente o das donas de casa.

Estas contribuíram de forma decisiva na elaboração e aprovação do
Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90.

E justamente pelo papel representado hoje pelas donas de casa na
cadeia de consumo e como formadoras de opinião entre os•
consumidores em geral que julgamos ser necessária a modificação da
lei, incluindo-as, também, nas comemorações do Dia do Consumidor.

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

PROJETO DE LEI N° 1.063/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no Município de
Divinópolis.

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

Promoção e Assistência ao Necessitado - APAN -, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação de Promoção e Assistência ao

Necessitado - APAN -, com sede no Município de Divinópolis, é uma
entidade civil sem fins lucrativos. Tem por objetivos promover a
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integração do indivíduo no mercado de trabalho mediante seu
encaminhamento a escolas profissionalizantes; empreender o
combate à fome e à pobreza por meio de campanhas e de doações de
cestas básicas a famílias e pessoas carentes; desenvolver
permanente promoção e assistência social ao necessitado
empreendendo sistemática campanha visando à erradicação da
mendicância pública.

A APAN está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Por desenvolver um trabalho de cunho
social, torna-se justa sua declaração de utilidade pública estadual.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.064/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de
Aguas Formosas.

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

Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede
no Município de Aguas Formosas.

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.
Maria José Haueisen
Justificação: Fundada em 11/12/2000, a Associação dos Moradores

e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças vem, desde então,
desenvolvendo programas direcionados às crianças, aos idosos,
enfim, à família, abrangendo as áreas de educação, saúde e
alimentação.

No intuito de lhes proporcionar melhor qualidade de vida, fomenta as
iniciativas que atendam às necessidades emergenciais apontadas
pela comunidade local.

Objetivando a inserção de seus associados no mercado de trabalho
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e ampliando seus conhecimentos e habilidades, promove a
execução de programas educacionais e profissionalizantes,
conciliando-os com a política de desenvolvimento regional e nacional.

Elaborar projetos e firmar convênios com órgãos e entidades
financiadoras, além de representar a comunidade junto a órgãos
públicos e privados, são também objetivos a serem alcançados.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência
dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.065/2003
Altera dispositivo da Lei n° 13.685, de 24 de julho de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescentem-se os seguintes § 20 e 30 ao art. 20 da Lei n°

13.685, de 24 de julho de 2000, transformando em	1° o atual
parágrafo único:

"Art. 2°-
§1°- .............................
§ 2° - Não sendo possível a identificação da conta corrente do

proprietário do veículo, para fins do depósito a que se refere o
parágrafo anterior, o valor apurado com o leilão do veículo, após
deduzidos a dívida relativa a multas, tributos, despesas
administrativas e encargos legais, será repartido em partes iguais
entre o Estado e o município de emplacamento do veículo.

§ 3° - Quando o veículo houver sido emplacado em outro Estado, ou
não for possível a identificação do local do emplacamento, o produto
do leilão, na forma do disposto neste artigo, será repartido igualmente
entre o Estado e o município onde ocorrer a apreensão.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: O projeto que ora submetemos à apreciação do Poder

Legislativo tem o objetivo de resgatar idéia contida no Projeto de Lei
n° 32/99, convertido na Lei n° 13.685, de 2000, que previa a
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repartição, entre o Estado e o município em que for feito o
emplacamento, do produto arrecadado com a alienação de veículos
roubados e apreendidos por autoridade policial, na hipótese de não
ser encontrado o respectivo proprietário ou mesma de este não
reivindicar o bem que lhe pertence.

Continuamos a considerar justa a repartição do produto dos leilões
de carros roubados, motivo pelo qual submetemos novamente a
proposta à apreciação dos nobres Deputados.

O tema não se encontra entre aqueles para os quais a Constituição
do Estado reservou a iniciativa do processo legislativo ao Poder
Executivo, podendo, portanto, ser objeto de projeto de lei de qualquer
dos membros do Poder Legislativo.

Espero que a proposta encontre boa acolhida entre os nobres
parlamentares, tendo em vista o fato de garantir aos municípios um
pequeno acréscimo em suas receitas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.066/2003
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de Ipatinga -

AFEI -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina

de Ipatinga - AFEI -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Paulo Cesar
Justificação: A Associação Feminina de Ipatinga - AFEI - tem por

finalidade coordenar, orientar, incentivar e promover assistência nas
áreas de saúde, esporte, lazer, cultura, trabalho, habitação, educação,
transporte, defesa civil e defesa dos direitos humanos, além de criar
cooperativas.

Constituída em 26/5/88, é uma entidade civil, sem fins Lucrativos,
com sede no Município de Ipatinga, e presta relevantes serviços à
comunidade deste município.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres colegas para



770
a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.067/2003
Define diretrizes para uma política de prevenção e atenção integral à

saúde da pessoa portadora de diabetes, no âmbito do Sistema Unico
de Saúde, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Sistema único de Saúde - SUS - prestará atenção integral

à pessoa portadora de diabetes em todas as suas formas, assim como
aos problemas de saúde com ele relacionados, tendo como diretrizes:

- a universalidade, a integralidade, a eqüidade, a descentralização
e a participação da sociedade na definição e no controle das ações e
dos serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal, da
Constituição Estadual e do Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais e suas leis reguladoras;

li - a ênfase nas ações coletivas e preventivas, na promoção da
saúde e da qualidade de vida, na multidisciplinaridade . e no trabalho
intersetorial em equipe;

III - o desenvolvimento de instrumentos de informação, análise,
avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, abertos à
participação da sociedade;

IV - o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico voltado para
o enfrentamento e o controle do diabetes, dos problemas com ele
relacionados e de seus determinantes, assim como para formação
permanente dos trabalhos da rede de serviços de saúde;

V - o direito à medicação e aos instrumentos e aos materiais de
auto-aplicação e autocontrole, visando à maior autonomia possível por
parte do usuário.

Ad. 20 - As ações programáticas referentes ao diabetes, em todas as
suas formas, assim como aos demais fatores de risco ou problemas
de saúde com ele relacionados, serão definidas em norma técnica a
ser elaborada por grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de
Estado da Saúde, garantida a participação de entidades de usuários,
universidades públicas, representantes da sociedade civil e
profissionais ligados ao assunto.
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§ 1° - O grupo de trabalho previsto no "caput" deste artigo será

previamente apresentado ao Conselho Estadual de Saúde.
§ 20 - A Secretaria de Estado da Saúde garantirá ao grupo de

trabalho o apoio técnico e material que se fizer necessário.
§ 30 - o grupo de trabalho terá como princípio o respeito às

peculiaridades e às especificidades regionais e locais e aos
respectivos planos municipais e regionais de saúde, sendo o resultado
de seu trabalho um instrumento técnico orientador fundado nos
princípios relacionados nesta lei.

§ 40 - O grupo de trabalho terá prazo de cento e oitenta dias, após
sua constituição, para apresentar proposta de norma técnica que
estabeleça diretrizes para uma política de prevenção e atenção à
saúde da pessoa portadora de diabetes.

§ 5° - A proposta de que trata o § 40 será apreciada em audiência
pública previamente convocada para este fim e aprovada pelo
Conselho Estadual de Saúde.

Art. 30 - A direção do SUS estadual e do SUS municipal garantirá o
fornecimento universal de medicamentos, insumos, materiais de
autocontrole e auto-aplicação de medicações, além de outros
procedimentos necessários à atenção integral à pessoa portadora de
diabetes.

Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de recursos orçamentários próprios.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Por se tratar de uma enfermidade silenciosa e de ação

sistêmica, o controle do diabetes necessita de efetivo apoio e
assistência das autoridades oficiais. Tendo em vista o elevado número
de diabéticos e pré-diabéticos, é importante uma ação mais estreita
por parte do Governo, com atividades programáticas envolvendo
campanhas, informações, pesquisas, assistência médica, liberação de
medicamento, avaliação glicêmica e dos impactos patogênicos no
organismo humano decorrentes da ação diabética.

Os custos hospitalares e outros atendimentos aos diabéticos por
parte do Governo podem ser minimizados se os portadores dessa
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doença forem devidamente assistidos, em tempo hábil, com
medidas de prevenção e controle adequadas.

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

PROJETO DE LEI N° 1.068/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter os imóveis que

especifica ao Município de ltuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de ltuiutaba os imóveis de propriedade do Estado a seguir
especificados:

- imóvel urbano constituído de terreno com área de 5.112,50m2
(cinco mil cento e doze vírgula cinqüenta metros quadrados), situado
na R. 10, 107, Bairro Centro, nesse município, matriculado sob o
17.068, conforme escritura lavrada em 28 de maio de 1986, àsfls. 52-
53v do livro n° 195, no Cartório do 20 Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de ltuiutaba;

II - imóvel urbano constituído de terreno com área total de
4.968,00m2 (quatro mil novecentos e sessenta e oito metros
quadrados), situado na Av. Niterói, 230, Bairro Pirapitinga, nesse
município, matriculado sob o n° 15.387, conforme escritura lavrada em
31 de janeiro de 1985, às fls. Slv-52 do livro 219, em notas do
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos 1 e II deste artigo
destinam-se, respectivamente, ao funcionamento das Escolas
Municipais Prof. Ildefonso Mascarenhas da Silva e Manoel Alves
Vilela.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de reversão, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: Acatando solicitação do eminente Prefeito de ltuiutaba,
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Sr. Públio Chaves, que vivenciou a municipalização do ensino
fundamental, conforme política educacional adotada pelo Governo
mineiro, apresentamos esta proposição com o intuito de regularizar a
administração de dois imóveis públicos do Estado que estão cedidos
provisoriamente para o município com finalidade educacional.

Assim, pretende-se a transferência definitiva para o município dos
prédios das Escolas Estaduais Prof. Ildefonso Mascarenhas da Silva e
Pe. João Avi, que, após a municipalização do ensino fundamental,
estão funcionando emprestadas para, respectivamente, as Escolas
Municipais Prof. Ildefonso Mascarenhas da Silva e Manoel Alves
Vilela.

A Escola Municipal Prof. Ildefonso Mascarenhas da Silva, após a
municipalização (Resolução n° 8.624, de 4/2/98), passou por uma
grande reforma para receber considerável parte da educação infantil e
ensino fundamental, e a Escola Municipal Manoel Alves Vilela (antiga
Escola Estadual Pe. João Avi), municipalizada pela Resolução n°
8.863, de 12/2/98, funciona nos três turnos, atendendo alunos da
educação infantil e principalmente do ensino fundamental, e foi
reformada e ampliada, tendo o município construído no imóvel uma
quadra de esporte coberta.

A demanda é crescente, conforme esclarecimentos da Secretaria de
Educação e Cultura de ltuiutaba, fazendo-se necessária uma
ampliação urgente e também uma boa reforma para absorver toda a
clientela, tornando-se urgente essa transferência definitiva (reversão)
para o município, para que este possa realizar esse serviço em
terreno efetivamente seu.

Mister se faz esclarecer e pode-se comprovar pelos documentos
cartoriais apensos a esta proposição que ambos os terrenos foram
doados pela Prefeitura Municipal de ltuiutaba ao Estado, em 1985 e
1986, para a edificação de unidades de ensino pelo Governo do
Estado.

Entretanto, hodiernamente, novas políticas educacionais fizeram
com que o município, como titular da obrigação, promovesse o
oferecimento do ensino fundamental, o que trouxe grande dificuldade
em implementá-lo sem o devido espaço físico, já que os terrenos e
suas benfeitorias ainda estão sob a propriedade do Governo do
Estado, sendo a posse muito pouco para o município, que pretende
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realizar várias obras e estruturações, sem ter a segurança de um
imóvel efetivamente seu.

Assim, busca-se com esta proposta a reversão do imóvel ao
município para a realização dos ajustes necessários e o oferecimento
de um ensino público, gratuito e de qualidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.069/2003
Declara de utilidade pública a Associação Ocupacional e

Assistencial dos Deficientes de Itabira - AOADI -, com sede nesse
município.

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

Ocupacional e Assistencial dos Deficientes de Itabira - AOADI -, com
sede no Município de ltabira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Ocupacional e Assistencial dos

Deficientes de Itabira - AOADI -, fundada em 31/3/89, surgiu da união
de pessoas portadoras de deficiência com sonhos e ideais comuns
que esperavam ver cumpridos seus direitos de cidadãos. Um grupo de
pessoas que partiu para a defesa de seus direitos à assistência
médica especializada, à escola, ao trabalho, ao lazer, à cultura, enfim,
ao direito à completa inclusão social.

Dentro do programa de qualificação profissional, a AOADI vem
executando vários cursos profissionalizantes que propiciam a
habilitação do portador de deficiência para inclusão no mercado de
trabalho.

Foi criado no âmbito de sua sede social um espaço cultural e
educativo com a finalidade de ampliar as possibilidades do
acompanhamento escolar e de profissionalização dos portadores de
deficiência.

Por meio dos cursos promovidos pela entidade, os alunos já foram
certificados pelo aprendizado em informática básica, DOS VOX -
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informática para deficientes visuais - em parceria com a FUNCESI,
Braille, Libras - Linguagem Brasileira de Sinais -, Módulo 1 e
informática para pessoas com deficiência auditiva. Neste ano de 2003
já foram realizados vários cursos por meio do FAT - Fundo de Amparo
ao Trabalhador - e que foram ministrados por profissionais da cidade,
sendo eles: Libras Módulos 1 e II, iniciação ao turismo e atendimento
ao público - para portadores de deficiência e interessados em geral -,
educação da criança surda - dirigido a educadores - e brevemente
será realizado o curso de alfabetização para deficientes auditivos.

A referida Associaçãõ já foi reconhecida pela cidade de Itabira como
sendo de utilidade pública por intermédio da L& Municipal n°2.723, de
12/7/99. Devido à elevada atuação na promoção da pessoa portadora
de deficiência, ao importante trabalho que vem realizando no
desenvolvimento de atividades para seus assistidos e por apresentar
todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.070/2003
Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Direitos

Sociais - ANDS -, com sede no Município de lturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nacional

dos Direitos Sociais - ANDS -, com sede no Município de Iturama.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Associação Nacional dos Direitos Sociais - ANDS - é

uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 16/7/99 e
declarada de utilidade pública pela cidade de Iturama, por meio da Lei
Municipal n° 3.224, de 4/10/2001.

A entidade tem por finalidade integrar e dinamizar as ações da
comunidade em que atua, aprimorando-a, como agente interlocutor da
sociedade e do poder público, com estreita colaboração a este.
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A promoção e a defesa dos direitos humanos e os vínculos de

solidariedade e cooperação entre os munícipes são propostas de ação
e trabalho da entidade.

A busca de respostas junto aos órgãos públicos e privados para as
demandas da comunidade e o monitoramento e mapeamento da
existência de carência no município são preocupações constantes na
implementação do trabalho pela ANDS.

Assim, pretende funcionar como um agente no processo de
desenvolvimento da comunidade e, por meio de um jornal com edição
de matérias abrangentes de todos os interesses da sociedade; busca
a conscientização das potencialidades que a sociedade organizada
possui.

Sendo uma entidade que atua na promoção social e comunitária,
que vem realizando um importante trabalho em Iturama, e por
apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares na aprovação do
projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°1.071/2003
Determina a realização do zoneamento agroecológico no Estado e

condiciona as determinações e compensações desse ecozoneamento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica determinada a realização do zoneamento

agroecológico no Estado, e fica condicionado o plantio industrial de
eucalipto às determinações e às compensações desse
ecozonenamento.

- o órgão ambiental coordenará o zoneamento agroecológico do
Estado, incluindo:

a) - os tipos de solo apropriados para o plantio, discriminados em
cada município as áreas consideradas propícias para o plantio de
eucalipto, reservando-se as áreas de melhor fertilidade para plantios
de culturas agrícolas;

b) - as condições climáticas e hídricas que influenciam o plantio em
cada município;

e) - o déficit de áreas florestais correspondentes às áreas de
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preservação permanente - APPs -, e às reservas legais das
propriedades rurais, conforme estabelecido na Lei n°4.771, de 1965,
respectivamente nos arts. 2 0 e 16.

li - realização de licenciamento ambiental ou florestal para plantios
de eucalipto, mediante:

a) obrigação de recuperação com essências nativas, de 5% (cinco
por cento) ao ano da área de preservação permanente e da área de
reserva legal de propriedades rurais com menos de 20% (vinte por
cento), no caso de plantios de eucalipto feitos diretamente pelo
produtor ou por meio de fomento florestal;

b) obrigação de plantio de essências nativas equivalentes à área
plantada de eucalipto, quando o plantio for feito por pessoa jurídica
para fins industriais, devendo o plantio de nativas ser conduzido por
tempo equivalente ao ciclo completo de exploração comercial do
eucalipto.

§ 1° - Os proprietários com áreas de reserva legal inferior a 20%
(vinte por cento) só poderão fazer plantio de eucalipto para fins de
produção de celulose ou para qualquer outro fim industrial, mediante o
atendimento do estabelecido na letra "a" do inciso II deste artigo.

§ 20 - Para o cômputo do percentual equivalente de nativas a ser
plantado, referido no item "b", podem ser incluídas áreas de reserva
legal ou de preservação permanente recuperadas pela pessoa jurídica
em propriedades rurais inclusas na mesma bacia hidrográfica onde
será realizado o plantio de eucalipto, mesmo em propriedades onde
não esteja sendo feito o reflorestamento, desde que essa recuperação
com vegetação nativa também seja conduzida por tempo equivalente
ao ciclo completo da exploração comercial do eucalipto.

§ 30 - Quando do licenciamento ambiental ou florestal dos plantios,
devem ser definidas e exigidas as medidas cabíveis para a
reabilitação da área plantada, após cessado o ciclo completo da
exploração industrial, tornando-a novamente apta à produção agrícola.

Art. 2° - Os resultados do mapeamento de que trata o artigo anterior
deverão ter ampla divulgação pública, e os órgãos pertinentes
organizarão programas para implementá-lo.

Art. 30 - O plantio de eucalipto com fins de produção de celulose e
carvão vegetal no Estado de Minas Gerais fica sustado até a
conclusão e o cumprimento das determinações do zoneamento
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agroecológico do Estado.

Art. 4° - Não poderá ser cultivado de forma contínua com a
monocultura de eucaliptos uma área superior à seguinte em
porcentagem do tamanho da área total do imóvel situado nos
seguintes extratos da área:

- de 100 a 200 hectares - poderão ser plantados no máximo 50%;
II - de 200 a 500 hectares - poderão ser plantados no máximo 30%;
111 - de 500 a 1.000 hectares - poderão ser plantados no máximo

15%;
- de 1.000 a 2.000 hectares - poderão ser plantados no máximo
8°, 

- de 2.000 a 5.000 hectares - poderão ser plantados no máximo
5%: 

VI - acima de 5.000 hectares poderão ser plantados no máximo 4%.
Art. 5°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A expansão indiscriminada do plantio de eucaliptos

para fins de produção de celulose em Estados como a Bahia e o
Espírito Santo causou e vem causando intensa destruição ambiental,
além de impactos negativos sobre áreas agrícolas e agricultores.

No Estado do Espírito Santo, a Assembléia Legislativa aprovou
legislação ambiental proibindo o avanço indiscriminado do plantio de
eucalipto na quase totalidade dos municípios capixabas, uma vez que
essa atividade não dispõe de contrato ambiental pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, as preocupações são várias, havendo
que considerar que o reflorestamento com eucalipto é necessário para
fornecimento de matéria-prima para fins industriais, que a atividade de
plantio é fonte de geração de renda para municípios e o Estado,
podendo-se citar como vantagens a geração de emprego e renda,
aumento de arrecadação, entre outras. No entanto, os problemas
oriundos são vários.

Em termos ambientais, a preocupação maior é com relação à
monocultura em si, conduzida de forma indiscriminada e isenta,
muitas vezes, de consideração com a sanidade ambiental. Outra
questão séria que se apresenta, é o posterior abandono das áreas
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cultivadas pela espécie, após o ciclo de exploração, as quais se
transformam em verdadeiros desertos de tocos de eucalipto. Ainda se
avoluma a preocupação com a ocupação, pelo eucalipto, de terras de
boa fertilidade, que poderiam ser utilizadas por culturas agrícolas e
com o fato de a implantação de monocultura arbórea poder vir a ser
um fator de desagregação social e econômica, com desvalorização de
pequenas e médias propriedades rurais.

A implantação de grandes áreas com monocultura de eucalipto no
Estado de Minas Gerais, cujas terras infelizmente vem sendo
degradadas pelo histórico mau uso e pelo descumprimento das
legislações ambientais federal e estadual, deve ser organizada,
regulamentada e transformada num instrumento de desenvolvimento
do Estado, e não em mais um ônus ambiental para sua população.

Este projeto de lei visa, portanto, a ordenar e regulamentar a
monocultura do eucalipto no Estado de Minas Gerais, de modo que
possa vir a ser uma atividade de desenvolvimento social e econômico
relacionada com a preservação do meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI N° 1.072/2003
Dispõe sobre o patrimônio genético humano e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Garante a todos os cidadãos do Estado do Minas Gerais a

inviolabilidade e imperscrutabiiídade de seu patrimônio genético sob
qualquer pretexto, por qualquer órgão de segurança, de análise ou de
pesquisa.

Parágrafo único - Cabe ao Estado garantir e resguardar o direito à
dignidade, à identidade e à integridade de todos os indivíduos com
relação ao seu patrimônio genético, proibindo a discriminação de
pessoas ou membros de suas famílias baseando-se em informações
genéticas ou serviços genéticos, observando as determinações
impostas nos arts. 9° e 5° das Constituições Estadual e Federal,
respectivamente.

Art. 2° - Para efeito desta lei, considera-se patrimônio genético o
genoma e o proteoma individual de cada ser humano, em seu estado
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natural ou mesmo modificado por processo evolutivo, sem
interferência de experimentos científicos de manipulação gênica.

§ 1°- O termo "patrimônio genético" não está relacionado com:
- informação sobre o sexo ou a idade do indivíduo;

II - informação sobre as análises químicas de sangue, urina, fezes
ou demais fluidos biológicos ou substâncias protoplasmáticas
coletadas do corpo humano, exceto quando estas análises sejam
genéticas;

III - informações sobre exames físicos ou qualquer outra informação
relevante que permita avaliar ou determinar o estado de saúde do
indivíduo.

§ 20 - O conteúdo desta lei não limita o normal exercício dos
profissionais de saúde no tratamento de pacientes em que seja
necessária a realização de estudos genéticos de qualquer natureza.

Art. 30 - Apenas aos indivíduos capacitados de exercer todos os atos
da vida civil, ou aos seus responsáveis, quando esses indivíduos
forem incapazes ou absolutamente incapazes, conforme determina o
Código Civil em vigor, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ou ao
Poder Judiciário, nos termos da lei, é dado o direito de autorizar a
acessibilidade ou divulgação de seu patrimônio genético individual,
para fins específicos. -

Parágrafo único - E expressamente proibido difundir ou tornar
públicas, por qualquer meio de comunicação, as informações relativas
ao patrimônio genético do indivíduo em qualquer outro caso que não
os descritos na 'caput" deste artigo.

Art. 40 - Ficam as instituições acadêmicas de ensino e pesquisa,
federais e estaduais, no Estado de Minas Gerais autorizadas a
pesquisar o patrimônio genético dos indivíduos que consentirem,
previamente, a sua acessibilidade para fins científicos, visando ao
aprimoramento das ciências relacionadas às pesquisas gênicas.

Parágrafo único - Não estão autorizadas as instituições acadêmicas
a transferir o patrimônio genético de qualquer outra espécie animal
que não a humana, ou mesmo de qualquer espécie vegetal para o
patrimônio genético humano, salvo se comprovada a eficácia do
experimento com aprovação da maioria dos membros da comunidade
científica internacional.

Art. 50 - Fica vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, exigir
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como comprovante para ressarcimento do pagamento de estudos
ou exames genéticos realizados em um indivíduo, por ordem médica,
o resultado dos referidos exames.

Parágrafo único - Cabe aos profissionais de saúde emitir certificado
declarando a realização de tais estudos ou exames. Em nenhum caso
poderá ser exigido o resultado dos exames ou estudos para justificar o
ressarcimento a que se refere o 'caput" deste artigo.

M. 7° - Ficam proibidas às pessoas físicas ou jurídicas:
- solicitar análises genéticas previamente para definir ou determinar

qualquer espécie de contrato;
II - requerer, recopilar, permutar ou comprar informações sobre o.•

patrimônio genético de qualquer indivíduo;
III - entregar, sob qualquer pretexto, informações genéticas a outras

•pessoas físicas ou jurídicas ou mesmo a empresas ou pessoas quê
recopilem, compilem, publiquem ou difundam informações para outras
pessoas físicas ou jurídicas ou, ainda, aos empregadores,
informações sobre seus empregados, assim como às instituições•
educacionais, informações sobre seus educandos.

Art. 80 - E expressamente proibido aos empregadores:
impedir ou negar-se a contratar ou despedir qualquer pessoa, ou

de alguma forma discriminar com relação a indenizações, termos,
condições ou privilégios de emprego em razão da informação sobre o
patrimônio genético de alguma pessoa ou de membros de sua família;

II - limitar, segregar ou classificar os empregados de forma a privá-
los ou tentar privá-los de oportunidades de emprego ou promoções,
ou de alguma forma afetar adversamente sua condição como
empregado, devido às informações sobre o patrimônio genético
relacionadas a eles ou a algum membro de sua família;

III - solicitar, requerer, recopilar ou comprar informações sobre o
patrimônio genético de qualquer pessoa, específica ou não, ou de
qualquer membro da família de determinada pessoa.

Art. 90 - Sem prejuízo ao disposto no artigo anterior, torna-se
expressamente proibida às agências de emprego a prática de
qualquer dos incisos do referido artigo, assim como fazer, ou tentar
fazer, com que um empregador discrimine uma pessoa violando esta
lei.

Art. 10 - E obrigatória a confidencialidade sobre o manejo de
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informações relativas ao patrimônio genético que se apresentem
nos prontuários médicos ou em outros históricos relativos ao paciente,
dos empregados. A violação dessa confidencialidade torna o seu
agente responsável por danos e prejuízos na forma da lei.

Art. 11 - E expressamente proibido às instituições de ensino:
- impedir ou negar-se a matricular, expulsar ou ainda solicitar o

afastamento da instituição de qualquer pessoa ou de alguma forma
discriminar com normas, termos, condições ou privilégios
educacionais em razão da informação sobre o patrimônio genético
alguma pessoa ou membros de sua família;

II - limitar, segregar ou classificar os educandos de forma a privá-los
ou tentar privá-los de oportunidades educacionais, classificações ou
aprovações, ou de alguma forma afetar adversamente sua condição
como estudante devido às informações sobre o patrimônio genético
relacionadas a eles ou a algum membro de sua família;

III - solicitar, requerer, recopilar ou comprar informações sobre o
patrimônio genético de qualquer pessoa, específica ou não, ou de
qualquer membro da família de determinada pessoa.

Art. 12 - E obrigatória a cont ide ncialidade sobre o manejo de
informações relativas ao patrimônio genético que se apresentem nos
prontuários médicos ou em outros históricos relativos ao paciente, dos
educandos. A violação dessa confidencialidade torna a instituição de
ensino responsável por danos e prejuízos na forma da lei.

Parágrafo único - O educando poderá conceder acesso ao seu
patrimônio genético, expresso por escrito e, quando necessário,
autorizado por seus responsáveis legais, conforme determina o
disposto no art. 3° desta lei, aprovando a inconfidencialidade de tais
dados para os fins descritos no art. 4 0 desta lei ou para um fim
específico que não venha a prejudicá-lo dentro de sua instituição de
ensino.

Art. 13 - Os órgãos públicos do Estado de Minas Gerais estão
autorizados a utilizar a informação sobre o patrimônio genético
exclusivamente, com fins estatísticos, garantindo o anonimato, para a
aplicação de políticas públicas, respeitando as determinações
apresentadas nesta lei.

Art. 14 - Todo cidadão tem direito de acesso aos dados de seu
patrimônio genético, respeitadas as determinações apresentadas
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nesta lei.

Parágrafo único - E prioritário o respeito ao direito do cidadão de
decidir se quer ou não ser informado sobre seu patrimônio genético.

Art. 15 - O Estado de Minas Gerais adota como programa para
regulação e interpretação das condutas relacionadas com as
investigações sobre o genoma e o proteoma humano e suas
aplicações a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos da UNESCO, de 11 de novembro de 1997.

Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: As informações detalhadas sobre o DNA e o

mapeamento genético dos . organismos devem revolucionar as
explorações biológicas.

Pode-se antecipar alguns dos benefícios que tal avanço na ciência
poderá trazer para a humanidade, sem esquecer que alguns poderão
nos surpreender. Na medicina, por exemplo, o conhecimento sobre
como os genes contribuem para a formação de doenças que
envolvem um fator genético - como o câncer, por exemplo - levará a
urna mudança da prática médica.

Ênfase será dada à prevenção da doença em vez de ao tratamento
do doente. Novas tecnologias clínicas deverão surgir baseadas em
diagnósticos de DNA; novas terapias baseadas em novas classes de
remédios; novas técnicas imunoterápicas; prevenção em maior grau
de doenças pelo conhecimento das condições ambientais que podem
desencadeá-las; possível substituição de genes defeituosos por meio
da terapia genética; produção de drogas medicinais por organismos
geneticamente alterados.

O conhecimento da genética humana auxiliará muito o
conhecimento da biologia de outros animais, uma vez que esta não é
muito diferente da biologia humana, permitindo também seu
aperfeiçoamento e tornando os animais domésticos, por exemplo,
mais resistentes a doenças.

As tecnologias, os recursos biológicos e os bancos de dados
gerados pela pesquisa sobre o genoma terão grande impacto nas
indústrias relacionadas à biotecnologia, como a agricultura, a
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produção de energia, o controle do lixo, a despoluição ambiental.

Porém os impressionantes avanços da ciência na sociedade pós-
revolução gênica não podem ser separados de uma profunda
consciência ética e da valorização da vida humana. Não podemos
esquecer que a vida humana é mais do que a mera expressão de um
programa genético escrito na química do DNA.

Todo ser humano tem uma identidade genética própria, segundo
declaração da UNESCO, aprovada em 1997, que invoca os princípios
democráticos de igualdade, dignidade e respeito mútuo entre os
homens. O genoma humano é propriedade inalienável de todà pessoa
e, por sua vez, um componente fundamental de toda a humanidade.
Dessa maneira, ele deve ser respeitado e protegido como
característica individual e específica, pois todas as pessoas são iguais
no que se refere a seus genes, afinal unicidade e diversidade são
propriedades de grande valor da natureza humana (Clotet, 1995.).

Nossa intenção, com este projeto, é preservar aquilo que possuímos
de mais determinante de nossa existência, nossas características
genéticas, que são determinantes tanto de diversas enfermidades
como das nossas diversas potencialidades. Tais características não
devem e não podem ser usadas como instrumento para criar
diferenças entre os indivíduos ou permitir formas de discriminação e
segregação em nossa sociedade. Pretendemos preservar o direito dos
indivíduos sobre as determinações gênicas de seu corpo.

Preservar a identidade genética para evitar uma ciência sem
consciência é reconhecer que as investigações sobre o genoma
humano e suas aplicações abrem imensas perspectivas para melhorar
a saúde dos indivíduos e de toda a humanidade, desde que respeitem
plenamente os direitos da pessoa humana e proíbam toda forma de
discriminação fundada em características genéticas.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.365/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

transcrito nos anais da Casa o artigo "UFMG em Montes Claros",
publicado no "Estado de Minas" de 6/9/2003. (- A Mesa da
Assembléia.)

rÁ'



785
N° 1.366/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Montes
Claros pela aquisição de medicamentos para a população carente
norte-mineira. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.36712003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o CESEC Altamiro Saraiva, no
Município de Viçosa, pela edição do "Informativo do CESEC". (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.368/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Cabeceira Grande pelo seu aniversário de emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.369/2093, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos professores mineiros pelas
comemorações do "Dia do Professor". (- A Comissão de Educação.)

N° 1.370/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Ilimitada
Comunicação, agência modelo da FUMEC, pelo recebimento do 100
Prêmio Expocom. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.371/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Cadoro Promoções pela
realização da Setemberfest 2003, ocorrida em Patos de Minas. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 1.372/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Edmar Moreira
pela transparência e competência com que vem atuando no Conselho
da República e na Câmara Federal. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 1.373/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Agricultura com vistas a que se
elabore um programa mineiro contra o desperdício de alimentos. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.374/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornalista Wilson Cid, do
jornal "Diário Regional de Juiz de Fora", pelo excelente trabalho que
vem prestando à imprensa mineira, especialmente à Zona da Mata. (-
A Comissão de Transporte.)
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N° 1.375/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o jornalista Orozimbo Rocha,
do jornal "Voz de São João", de São João Nepomuceno, pelos
serviços que tem prestado à imprensa mineira, especialmente à região
da Zona da Mata.

N° 1.376/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam tomadas
providências para o asfaltamento da estrada que liga Santa Bárbara
do Monte Verde ao Município de Rio Preto.

N° 1.377/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ministro dos Transportes
pela transparência e competência com que vem conduzindo os
trabalhos nesse cargo e pelos serviços que vem prestando ao Estado
e ao Brasil. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.378/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Governador do Estado e o Secretário
de Desenvolvimento Econômico pelo Programa Descomplica Minas,
dirigido à atração de investimentos do setor privado no Estado. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 1.379/2003, dos Deputados Rogério Correia e Marília Campos,
solicitando seja transcrito nos anais da Casa o último discurso do líder
socialista chileno Salvador Allende como Presidente. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Célio Moreira, Leonardo Moreira, Adalclever Lopes, Ana Maria
Resende, Djalma Diniz e Carlos Pimenta.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Elmiro

Nascimento.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico.
A Deputada Lúcia Pacífico - Sr. Presidente, colegas Deputadas e

Deputados, assumo hoje esta tribuna para registrar a comemoração
de duas datas da maior importância para o cidadão consumidor: os 13
anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que foi
comemorado no dia 11/9/2003; e os 20 anos do Movimento das
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Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, por coincidência,
no dia 13/9/2003. Essa entidade, da qual sou uma das fundadoras, foi
criada em 1983.

Ao longo dessa trajetória de atuação, o Movimento conquistou
credibilidade e respeito por suas ações efetivas na proteção e defesa
do direitos do consumidor. Somos referência em todo o País e
escrevemos a nossa história de lutas com as marcas da coragem,
autonomia, transparência e democracia, sobretudo do compromisso
com os ideais de promoção de relações de consumo mais justas,
tendo sempre em vista o bem coletivo.

O MDC-MG participou ativamente da discussão, elaboração e
aprovação da Lei n° 8.078, de 11/9/90, que criou o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor. As donas de casa e associados do
Movimento levantaram, em Minas Gerais, a bandeira da coleta de
assinaturas, a qual se estendeu por diversas capitais. Levamos aos
constituintes 390 mil • assinaturas, para legitimar a maior emenda
popular que possibilitou a inclusão do tema "A Proteção e Defesa do
Consumidor", na Constituição Federal.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor surge, então, em
1990, como forte aliado ao amadurecimento das relações de consumo
no Brasil. Ao longo de sua trajetória, o Movimento vem
acompanhando, com muita atenção, a situação política e econômica
do Pais e seu reflexo no cotidiano dos consumidores. As donas de
casa vêm intervindo, sempre que necessário, para o equilíbrio e a
harmonia das relações fabricante-fornecedor-consumidor final.

Nossa entidade ocupa atualmente uma nova sede, na rua da Bahia,
1.148, 30 andar, e funciona, de modo voluntário, de segunda a sexta-
feira, de 9 às 18 horas, com atendimento ao público, recebendo,
pessoalmente ou por telefone, reclamações, denúncias e também
sugestões.

A entidade oferece ainda aos seus associados e à população em
geral um serviço gratuito de orientação jurídica, visando esclarecer
dúvidas e solucionar conflitos em todas as áreas de consumo.

Oferecemos também à população o Programa de Prestadores de
Serviços, cadastro de profissionais autônomos de diversas categorias,
criado em 1985 para monitorar preços, gerar trabalho e dar garantia e
segurança. E o cadastro das pessoas que irão às nossas casas fazer
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algum conserto ou reforma. Esse programa é inédito no País.

Damos ainda assistência jurídica, por intermédio de uma advogada
da área trabalhista, à questão dos direitos e deveres de patroas e
empregadas domésticas. Fazemos pesquisas semanalmente,
denunciamos a alta dos preços e a "maquiagem" dos produtos,
exigimos preço e qualidade e, sobretudo, levamos à população
informações sobre todas as campanhas empreendidas pela entidade.

Somos os grandes defensores do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, o qual procuramos divulgar, por meio de palestras e
debates, de maneira a facilitar o entendimento de todos os segmentos
da população. Temos um Grupo de teatro, fõrmado pelas donas-de-
casa, chamado "Trupe Tropel de Saia", por intermédio do qual
levamos à população, de forma bem descontraída, situações do nosso
dia-a-dia como consumidoras.

E de nossa autoria, como Deputada desta Casa, o Projeto de Lei n°
105/2003, que segue para sanção do Governador do Estado e que
obriga a disponibilização nos estabelecimentos comerciais de um
exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que
certamente contribuirá para as consultas por consumidore, lojistas e
prestadores de serviço.

Conforme dispõe o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no
seu art. 81, entramos com ações civis públicas, por meio do
movimento das donas-de-casa, usando dessa prerrogativa legal. Já
temos um total de 71 ações civis coletivas, que atendem, de modo
especial, ao interesse de toda a coletividade, numa demonstração
clara e objetiva do exercício da cidadania.

Nos últimos anos, o Movimento das Donas-de-Casa e
Consumidores de Minas Gerais ampliou-se significativamente, por
intermédio da criação de entidades civis de defesa do consumidor em
22 municípios do interior. Nosso projeto de interiorização apenas se
inicia e, para o próximo biênio, nosso planejamento inclui a criação de
pólos regionais e entidades autônomas que possam cobrir, com sua
atuação em defesa dos interesses do cidadão consumidor, toda a
área do Estado de Minas Gerais.

Essa expansão gera compromissos, mas temos a mais profunda
convicção da participação da sociedade civil na condução dos
processos políticos e na construção, consolidação e exercício da
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cidadania plena.

Como Vereadora, conseguimos a sanção do Prefeito, e o dia 13 de
setembro é hoje considerado o Dia Municipal da Dona-de-Casa. E.
nesta Casa, também apresentamos projeto para que esse mesmo dia
venha a ser reconhecido como Dia Estadual das Donas-de-casa.
Obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro* - Se verificarmos a história,

especialmente os séculos XVI, XVII, e XVIII, verificamos que o Estado
é criação jurídico-política. Assim, o instrumento por meio do qual o
Estado se manifesta é a Carta Magna. E a partir dela que sabemos o
que foi autorizado a esse ente em qualquer de suas manifestações.

Chama nossa atenção, e é foco de nosso pronunciamento, o art. 20
da Constituição da República, ao dispor que as funções - chamadas
de Poderes - caracterizam-se pela independência e harmonia.

Esse Estado atua pelas preponderâncias das funções legislativà,
executiva e judiciária por meio de pessoas denominadas
genericamente agentes públicos.

Todos os agentes públicos, pelo princípio republicano, devem
buscar a finalidade pública e não a vontade individualizada. Isso
porque a atuação se faz em nome do povo e de forma democrática, o
que está registrado como princípio basilar da mesma Constituição.

Quanto ao Poder Legislativo, destacamos que, após longo e frutífero
debate, que teve como condutor maior nosso Governador Aécio
Neves, chegou-se à aprovação da Emenda à Constituição n° 35, de
20/12/2001. Dela decorreu nova redação do art. 53, que preceitua:
"Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos".

Essa inviolabilidade não quer dizer, nem poderia, impunidade. Mas,
para fins de garantir a independência do exercício, não pode receber
restrições de outros Poderes ou de órgãos.

Cabe tão-somente ao próprio Poder Legislativo verificar os limites.
Se assim não fosse, não teríamos a conceituação do Poder.

O limite da atuação do agente político deve ser regulado pelo próprio
Poder, não se perdendo de vista o direito de expressão do agente
político, sob pena de coação da liberdade.

A Constituição do Estado bem como o Regimento desta Casa
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seguem as determinações da Carta da República.

Feitas essas considerações, podemos comentar, em defesa do
Poder Legislativo, o episódio do Deputado Irani Barbosa, noticiado na
imprensa.

Desnecessário é dizer que não saímos em defesa do Deputado. Não
temos procuração para tanto nem ele precisa que assim atuemos,
face a sua capacidade e experiência parlamentar.

O que é ponto central é a independência do Poder Legislativo ao
apurar o fato e assegurar ao parlamentar a liberdade de opinião,
palavra e voto.

Não devemos, para convivência harmoniosa dos Poderes, ficar à,
mercê ou sob pressão. Com o devido respeito, não é dado ao
Ministério Público atuar senão nos limites das Constituições.

O instrumento de averiguação poderá ou não evidenciar a
concretude do ato. Mas cabe tão-somente à comissão respectiva,
dentro da legalidade, atuar.

A Comissão de Ética é formada por parlamentares que têm ciência
da importância do seu desempenho, principalmente para o
fortalecimento das instituições. O Ministério Público exerce função
indispensável à sociedade e, por conseguinte, à democracia. Após
1988, alguns assinalam que se constituiu em Poder, mesmo não
sendo formalmente declarado pela Constituição. Como expressão do
organismo social exerce função pública, ou seja, atua em nome do
outro, e não em nome próprio. Essa é a característica republicana do
exercício da função.

O Estado, ente político e jurídico, está em constante movimento, ou
seja, não é um todo acabado e pronto. Da interpretação das normas é
que os limites se evidenciam. Aviventar os limites, especialmente em
prol de convivência harmônica, é função de todos que acreditam nela.

Reafirmo o valor do Legislativo, que é Casa da mais alta
ressonância democrática. Indispensável é a atuação do parlamentar
na fiscalização, na denúncia e, por conseguinte, na liberdade de atuar.
O momento exige cumprimento das normas constitucionais, dentro do
espírito sistemático.

Até onde vai a liberdade da palavra, do voto e da opinião?
Onde começa e onde termina o decoro parlamentar? Sem dúvida,

em uma Casa plural, em uma Casa democrática, em uma Casa de
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ressonância, de diferentes matizes, devemos observar a finalidade
pública, que deve preponderar e legitimar todas as atuações. O Poder
deverá atuar sempre de acordo com as normas estabelecidas pela
Constituição. Não se pode então, "a priori", determinar a punição,
especialmente a cassação de mandato parlamentar.

A Assembléia, coerente com os membros que a integram, ciente da
função precípua que lhe é destinada, da qual não pode abrir mão, irá,
com tranqüilidade, isenção e postura democrática, cumprir sua função.
Reafirmo que a independência se faz com gestos concretos. Não se
pode, a qualquer título, cassar a liberdade de expressão. Deve, pois,
imperar a harmonia. E o que esperamos e temos certeza de que irá
acontecer nesta Casa do povo. Obrigado.

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

abordarei a questão da Lei Robin Hood. Existe um projeto do
Deputado Dinis Pinheiro, de 2003, que está pronto para ser votado em
1° turno.

Antes, queremos fazer ligeiras considerações sobre a reforma
tributária que tramita no Congresso Nacional. Na verdade, não vemos
profundidade nos propósitos dos Presidentes da República e do
Congresso. A desvinculação das receitas da União, por exemplo, vem
de Governos anteriores e continua em vigor. O mesmo ocorre com a
CPMF, mecanismo que não existe em outro país do mundo.
Procuraram torná-la permanente. A desoneração das exportações
também não traz novidades, vem de Governos anteriores. Os Estados
lutam para ser compensados nessas questões, especialmente Minas
e São Paulo. Quanto ã padronização do ICMS, espera-se que seja
feita para não prejudicar o contribuinte. Há grande preocupação com
isso, porque as alíquotas variam, alguns Estados cobram 12%, outros,
18%. O receio é de que sejam niveladas por cima.

Os critérios de rateio entre os municípios fazem-nos entrar no
assunto central do nosso pronunciamento, que é a Lei Robin Hood. O
projeto de reforma tributária desconstitucionaliza a fixação de
percentual - hoje em 75%, no mínimo, pelo VAF e até 25% pelos
critérios sociais - para rateio de ICMS entre os municípios.

Os critérios constarão de lei complementar. Essa lei certamente
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demorará, porque precisa esperar pelo término da votação da
reforma tributária, que posteriormente será promulgada e publicada.
Nem sequer sabemos se será votada este ano. A lei complementar
teria de vir, no mínimo, em 2004 e, pelo princípio da anualidade, só
vigorará no ano seguinte ao da sua publicação, ou seja, em 2005.

Terá tramitação demorada, pois tratará de temas relevantes, com
muitas interferências políticas. A hipótese de ser uma grande Lei
Robin Hood, em nível nacional, reduzindo espaço para a legislação
estadual, não pode ser admitida. Não podemos aceitar que São Paulo,
com seus problemas de trânsito, saneamento básico, saúde e
educação e com privilegiado parque industrial, tenha a mesma
legislação que Rondônia, Roraima, Acre ou outros Estados pobres do
território nacional.

As enormes diferenças entre os Estados brasileiros não permitem
tratamento generalizado nessa matéria. A lei complementar deverá
fixar os percentuais para o VAF e para a população, deixando
margem, como hoje existe de 25%, para o legislador estadual. Será
fruto de intenso trabalho da Confederação Nacional de Municípios -
CNN -, com o objetivo de privilegiar o critério população no rateio, com
índice próximo ao do VAF.

Conclusão: com certeza, o rateio entre os municípios mineiros, em
2004, obedecerá a nossa Lei Robin Hood. Promulgada em 1995, fez
previsão de índices apenas até o ano 2000. Como era uma
experiência, o Governador Eduardo Azeredo rateou 20,4% pelos
critérios sociais, deixando 4,6% excedentes no VAF, como margem de
segurança para possíveis correções de sua obra social, cujo texto
previa sua reformulação em 1998. Não foi cumprido o dispositivo e
não foi votada a nova lei, em 1998. Em 1999, um projeto chegou a ser
aprovado em 20 turno, mas uma emenda o inviabilizou. Em 2000, já no
término do ano legislativo, não havendo acordo político e diante da
imperiosa necessidade de prever índices para 2001, foi aprovado um
projeto que prorrogou os índices vigentes, sem ratear os 4,6%, e um
acordo de Líderes estabeleceu que, no ano seguinte, o assunto seria
resolvido. Em 2001, foi instituída a Comissão Especial da Lei Robin
Hood, cujas conclusões não foram acatadas pela Casa. Em 2002,
tramitou outro projeto, aprovado em 1° turno e arquivado ao final da
legislatura. Há, agora, um projeto de lei do Deputado Dinis Pinheiro,
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pronto para votação em 1 o turno, em Plenário.

Como reflexos dessa situação, desde 1999, 4,6% do rateio de ICMS
entre os municípios vêm sendo feitos com base no índice econômico,
e não em critérios sociais, beneficiando os municípios ricos. Em 2003,
com rateio total superior a R$2.300.000.000,00, os 4,6%
representarão R$106.000.000,00.

Conclusão: enquanto esta Casa não vota a matéria, na verdade está
validando a permanência de 4,6% do rateio no critério econômico,
quando poderia distribuí-los por critérios sociais. O projeto de lei do
Deputado Dinis Pinheiro antecipa a destinação de percentual maior
para a população, o que acontecerá após a reforma tributária. Para..
que não continuemos repassando, indevidamente, aos municípios
ricos parcelas que não lhes cabem, precisamos mudar nossa Lei
Robin Hood neste ano e votar o projeto do Deputado Dinis Pinheiro.

Em síntese, a modificação pretendida atenderá à grande maioria dos
municípios mineiros que não têm relevante atividade econômica, bem
como aos municípios onde o índice populacional é maior que o•
econômico, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros,
Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Teófilo Otôni, Muriaé,
Conselheiro Lafaiete, Caratinga, lbirité, Esmeraldas, Santa Luzia,
Sabará, Coronel Fabriciano e tantos outros, incluídos todos os
municípios da área mineira da SUDENE e a grande maioria dos
situados no vale do rio Doce, excetuados alguns poucos do Vale do
Aço.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Parabenizo o Deputado
Bonifácio Mourão pelo histórico exemplar e a sabedoria com que
descreveu a luta dos municípios pobres do Estado, visando à
aprovação de uma lei mais justa, cristã e humana. Esse projeto já
percorreu todas as comissões desta Casa, foi aperfeiçoado pelo
debate e contribuições de inúmeros Deputados, entre eles o Deputado
Ermano Batista, que apresentou um substitutivo.

Espero que esta Casa se sensibilize diante do apelo, dificuldades e
carência de quase 15 milhões de mineiros, para que 740 cidades
sejam beneficiadas. Parabéns, Deputado! Unidos, teremos a
oportunidade de intensificar o debate e colocar o projeto em votação.

O Deputado Bonifácio Mourão - Parabéns, Deputado Dinis Pinheiro.
0 Deputado Ermano Batista é o autor do substitutivo. Já que não
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podemos participar da reforma tributária em âmbito nacional
porque Deputados Federais não somos, pelo menos que façamos
devagarinho a reforma estadual. Não vamos ficar de braços cruzados,
deixando acontecer essas injustiças. Segundo o Deputado Dinis
Pinheiro, cerca de 700 municípios mineiros, 80%, estão prejudicados.
Vamos esperar a promulgação da reforma tributária no âmbito
nacional, no mínimo no final do ano, a lei complementar, no mínimo
em 2004, com vigor pelo princípio da anualidade, no mínimo, em
2005, e legislarmos na Lei Robin Hood, sendo que os 709 municípios
têm prejuízos de mais de R$100.000.000,00 por ano? E necessário
despertarmo-nos para essa reflexão e pedir clamor unânime a pelo
menos 80% dos Deputados que querem o desenvolvimento do
Estado, para que se coloque em votação o projeto de lei do Deputado
Dinis Pinheiro, com substitutivo do Deputado Ermano Batista.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Ana Maria Resende.
A Deputada Ana Maria Resende - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, quem só olha para
baixo nunca enxergará as estrelas. Venderam para todo o Brasil a
falta de perspectiva da nossa região, castigada pelo clima inclemente.
Mas se esqueceram de contar que, em nosso território, o Senhor
Deus abrigou dos bens o mais precioso: as águas mágicas do rio São
Francisco e afluentes.

Esse "marketing" às avessas fez com que introjetássemos essa
imagem que, por muito tempo, impediu-nos de enxergar as estrelas.
Mas hoje temos várias vitórias para comemorar. Comemorar o fato de
que, em breve, a região do Alto do Rio Pardo e a da AMESF
experimentarão a alegria do progresso, da expressiva safra de grãos,
frutos e sementes e a alegria da disponibilidade do emprego. Isso
porque a barragem de Berizal, enfim, será desencantada. O recurso
para licitação do estudo acerca do impacto ambiental, documento
necessário para que a obra garanta benefícios aos envolvidos, será,
em breve, disponibilizado pelo Ministro Ciro Gomes. E ontem, em
audiência pública em Pirapora, tivemos a alma renovada por diversas
e importantes participações e contribuições.

O Governo do Estado pôs a ação de suas Secretarias, como a do
Desenvolvimento Econômico, a da Reforma Agrária, a Secretaria para
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o Desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte
de Minas, a do Meio Ambiente, à disposição desse projeto. Para a
COODEVASF, esse é o melhor projeto brasileiro, tendo em vista o
ganho social e humano, o diminuto impacto ambiental e a resposta
econômica. Garantimos o dinheiro para viabilizar parte dela. O
Presidente da República garante que nenhum projeto iniciado será
detido.

Precisamos contar com os que acreditam e trabalham pelo
crescimento do ser humano, para que a partir desses "starts" outros
mais se desencadeiem. A força dos fracos é o abraço dos que
acreditam no valor da amizade.

A Deus quero creditar a alegria e a renovada esperança por dias
melhores. A implantação dessas duas obras trará desenvolvimento
para o povo do Norte de Minas. Aos Deputados que estiveram
conosco em Pirapora, Wanderley Ávila, Carlos Pimenta, Fábio Avelar,
Doutor Ronaldo e o Deputado Federal Athos Avelino; aos Secretários
de Estado Elbe Brandão, Marcelo Gonçalves, Wilson Brumer e José
Carlos Carvalho; ao Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves,
Superintendente da COODEVASF, e ao Sr. Clementino Coelho,
Diretor da COODEVASF, peço que guardem isso em seus corações: a
sua ação fará com que esse povo olhe para o céu e nele encontre as
estrelas. Aos funcionários da TV Assembléia nosso enorme carinho
pela participação e ajuda.

Finalizando, lembro a lenda indígena que nos explica a existência do
rio São Francisco. Segundo a lenda, ele surgiu das lágrimas de
saudade da índia lati, pela ausência do guerreiro amado que partira
para a guerra. Com a execução das barragens que possibilitarão os
projetos Berizal e Jequitaí, as lágrimas da índia lati continuarão a
povoar a nossa imaginação, mas molharão o solo ressequido de
nosso cerrado, que dele farão brotar o resgate social e a redução das
desigualdades regionais. Enfim, as lágrimas da índia lati resgatarão a
vitória que o nosso povo da região do Norte de Minas tanto precisa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputada, faço coro com
V. Exa. por seu belo discurso. Na verdade, é mais uma prestação de
contas do seu trabalho parlamentar em prol da nossa região.

O dia 15 de setembro ficará marcado para a região do médio São
Francisco. Devido à sua proposta e à presença de tantas autoridades
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citadas por V. Exa., essa data é importantíssima, pois significa,
efetivamente, o início de um processo de desenvolvimento para essa
região.

Ontem, esta Casa realizou audiência pública para a construção da
barragem hidrelétrica do rio Jequitaí. Como foi dito, um sonho de
muitos anos. Há mais de 20 anos essa barragem tem a sua
concepção e os seus projetos arquitetônicos prontos e elaborados.
Para a CODEVASF, a barragem significa projeto extremamente viável
e importante, que possui várias funções, tais como regular as águas
do rio São Francisco. O grande processo de revitalização do Velho
Chico está na coordenação e na responsabilidade do Vice-Presidente
José Alencar, mineiro do Norte de Minas, que tem a função de gerar
renda e emprego.

Serão mais de 70 mil empregos o que essa barragem irá
proporcionar quando estiver pronta, irrigando quase 40.000ha, e terá
também a função social de geração de energia para toda a região: E
uma barragem de baixo custo - muito mais barata que as barragens
construídas pela CODEVASF nos Estados da Bahia e de Pernambuco
- que poderá ser iniciada no ano que vem, inclusive, com dotação
orçamentária para tal. Quero parabenizá-la, Deputada, assim como ao
companheiro Anderson Chaves, Superintendente da CODEVASF em
Minas, que está colocando esse projeto como prioridade do seu
trabalho à frente daquele órgão. Saí extremamente satisfeito de
Pirapora ontem, retornando a Belo Horizonte confiante em que,
efetivamente, a construção da barragem de Jequitaí terá início no ano
que vem, com um prazo recorde de construção em quatro anos. Terá
duração de dez anos a implantação dos projetos de irrigação. Esse
prazo poderá ser antecipado com o ingresso da iniciativa privada. Já
estamos marcando uma nova audiência em Belo Horizonte, com a
presença do Presidente da CEMIG, Djalma de Moraes, o Presidente
da COPASA e a iniciativa privada. Se a CEMIG interessar-se pelo
projeto, que é de interesse do Governo de Minas, que fez dele uma
prioridade, se houver a participação da COPASA, como houve em
lrapé, com a liderança de pessoas como a senhora, que tem feito um
trabalho fantástico, tenho certeza de que o grande sonho de tantos
anos da construção da Barragem de Jequitaí poderá se tornar
realidade, beneficiando os Municípios de Jequitaí, Francisco Dumont,
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Engenheiro Navarro, todos os municípios do médio São Francisco,
além da nossa Montes Claros, que tem interesse no desenvolvimento
econômico da região como um todo.

Quero agradecer à Mesa, na pessoa do Presidente aqui
representado pelo Deputado Rêmolo Aloise, pela oportunidade que
nos proporcionou de realizarmos essa audiência pública. Quero
apresentar minhas congratulações de maneira especial ao trabalho
eficaz, objetivo e prático feito pela senhora para que fosse realizada
essa audiência pública em Pirapora ontem, dia 15. Espero que
possamos realizar as próximas audiências e ver o início efetivo dessa
obra. Parabéns, Ana Maria.

A Deputada Ana Maria - Muito obrigada, Deputado Carlos Pimenta.
Sei que V. Exa. tem um carinho tão grande quanto o meu pela nossa
região. Estamos juntos em todos os empreendimentos e, com certeza,
ao fim dos quatro anos do Governo Aécio Neves, vamos ver nosso
Norte de Minas e o nosso Jequitinhonha recuperados, com um novo
visual, com uma nova alma. Que Deus nos abençoe e principalmente
a esse povo que acredita em nós e que confia em nosso trabalho.
Com certeza, daremos as respostas a todos os anseios dessa gente
tão querida. Muito obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, o que me traz a esta tribuna é o imperativo de ter de
esclarecer, de vez, os vetos do Governador do Estado às propostas
que abarcaram a chamada reforma administrativa.

Em primeiro lugar, é importante dizer - e aqui gostaria de contar com
a atenção do Deputado Rogério Correia, Líder da Oposição, para,
com toda certeza, ratificar a nossa afirmativa - que os vetos às
propostas da reforma administrativa, todos eles, não foram objeto dos
entendimentos levados a curso e dos acordos firmados neste
parlamento entre as bancadas de Situação e de Oposição.

O resultado do trabalho e do diálogo permanente que existiu, por
ocasião das negociações relacionadas às propostas que compunham
a reforma administrativa, foi, com certeza, exitoso e permitiu que todas
as propostas fossem apreciadas por este Plenário de forma
consensual.

Quero esclarecer a posição de cada um dos senhores
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parlamentares, principalmente dos parlamentares da base de apoio
ao Governo. A questão suscitada com relação aos ocupantes de
função pública foi motivada pela sensibilidade do Deputado Ermano
Batista, que solicitou à Liderança do Governo que fosse colocada na
proposta de forma destacada e que pudéssemos levar a termo, em
momento posterior, junto ao Governo, o exame dessa matéria na sua
profundidade, em todas as suas latitudes, para que soubéssemos se
seria possível ou não acolher os ocupantes de função pública em
relação ao apostilamento.

Essa matéria está para ser apreciada por este Plenário Volto a
chamar a atenção para o fato de em nenhurri momento ter sido essa
questão suscitada ou levantada pelos parlamentares da Oposição. Já
nominei o parlamentar da base do Governo que solicitou, de maneira
expressa, que essa questão viesse ao exame do Governo do Estado e
deste parlamento na profundidade devida.

Estamos diante de um quadro em que este Plenário irá decidir
soberanamente. Posteriormente ao veto, tivemos, quando da
elaboração do parecer na comissão de mérito, o acolhimento do
Governo, com a presença do ilustre Secretário, o Prof. Anastasia, que
fez uma exposição pormenorizada e didática com, seu profundo
conhecimento da matéria, oriundo de sua formação acadêmica,
mostrando que não depende do Governo a solução dessa questão.

Ao contrário, trata-se de matéria transitada em julgado. Portanto, o
Poder Judiciário, a quem caberia - e coube -, em última instância, se
pronunciar sobre a questão, mostrou que infelizmente não pode ter
acolhimento, porque é eivada do princípio da inconstitucionalidade.

Portanto, é importante que fique claro para todos que essa matéria
não depende da boa-vontade, do interesse ou da sensibilidade do
Governo ou de quem quer que seja. Mas sim, antes de tudo, é uma
decisão do Poder Judiciário sobre a qual não cabe fazer nenhum tipo
de argüição, principalmente porque se trata de uma matéria, como
disse anteriormente, transitada em julgado.

A questão relativa ao apostilamento também foi objeto, por parte dos
parlamenteres da base de Governo, de inúmeras tentativas, das quais
participaram ainda os Deputados da Oposição, para chegarmos a um
ponto consensual. Como resultado desse trabalho, fixamos uma data
final para acolher os apostilamentos, inicialmente proposta pelo
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Governo para o dia 31/12/2003, e, posteriormente, estendida para
29/2/2004. Desse modo, não cometeremos injustiça com as Diretoras
das escolas que tiveram sua eleição promulgada em determinado ano
e sua nomeação exarada no "Minas Gerais" em janeiro ou fevereiro do
ano seguinte. Ou seja, desde dezembro do ano anterior, estavam
eleitas e no exercício da direção das escolas.

Também houve acolhimento por parte do Governo para que, por
princípio de tratamento isonômico, o entendimento fosse amplo,
universal, estendendo-se essa data de modo a acolher todas as
categorias do funcionalismo público.

Por iniciativa de parlamentar da base de Governo, Deputado Antônio
Andrade, hoje P-Secretário, foi apresentada emenda fixando o tempo
definido para o apostilamento proporcional para o último dia do
exercício correspondente à função, de modo a se fazer justiça em
toda a sua plenitude.

Houve também acolhimento por parte do Governo em relação às
gestões da Oposição.

Portanto, será assegurado o direito ao apostilamento a todo
funcionário que estiver no exercício de função até o dia 29 de
fevereiro. Trata-se de avanço significativo para fazermos justiça
àqueles que estiveram no exercício de função e para passarmos a um
novo tempo, com a substituição do apostilamento e das gratificações
pelo exercício da promoção advinda do mérito e da evolução de cada
um dos funcionários públicos.

Por último, gostaria de poder contar com a atenção de todos os
parlamentares da Oposição, por questão de coerência em relação ao
que acordamos e votamos consensualmente, para que possamos
colocar, em toda a sua extensão, a tentativa de fazer acordo em
relação aos planos de carreira.

Numa linha de entendimento, houve também acolhimento do
Governo à emenda apresentada pelos parlamentares da Oposição,
que gostariam de ver assegurado - alias, como dispositivo
constitucional - o prazo definido para o envio a este parlamento dos
diversos planos de carreira. Hoje, trata-se de realidade esse
dispositivo constitucional, assegurando a obrigatoriedade do Governo
- e, antes de obrigatoriedade, compromisso público, agora exarado no
texto constitucional - de que os planos de carreira estarão neste
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parlamento até o dia 31/12/2003.

Quando estávamos no término dos entendimentos, houve da nossa
parte, com a concordância do Governo, compromisso de que
buscaremos o encaminhamento a esta Casa, até o final do mês de
setembro, do plano de carreira do magistério.

Entretanto, cabe aqui um esclarecimento fundamental, do qual,
certamente, os parlamentares da Oposição, por seus compromissos
com o funcionalismo e suas ligações, têm conhecimento: houve
tentativas, anterior ao trâmite da reforma administrativa na Casa, com
os representantes dos sindicalistas, que solicitaram ao Governo que
começasse todo o trabalho dos planos de carreira por meio das
diretrizes. Assim foi feito e, de lá para cá, Deputado Rogério Correia,
se os planos ainda não vieram para esta Casa, isso se deve ao fato
de terem ocorrido reuniões pró-ativas, produtivas e eficazes, entre os
representantes do Governo e os das diversas categorias. Tenho um
quadro, que passarei depois ao Líder da Oposição, e que retrata, em
detalhes, todos os entendimentos feitos, com o propósito de avançar,
o máximo possível, nessa questão tão importante. Temos aqui
retratado que, depois da reforma administrativa, ocorreram seis
reuniões, que somaram cerca de 26 horas de trabalho, entre os
líderes sindicais e os representantes do Governo.

Graças à sensibilidade deste Governo, tivemos avanços
significativos e, se as propostas não chegarem aqui até o final deste
mês, chegarão dentro dos prazos definidos, com planos mais
avançados e condições reais para buscarmos, efetivamente, a
solução consensual. Quando vierem, senão agora, essas propostas
estarão mais próximas do objetivo de todos: estabelecer um plano de
carreira para os vários segmentos do funcionalismo público.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Alberto Pinto
Coelho, como nosso tempo é curto, não farei um balanço desse
processo de negociação, embora tenhamos uma visão crítica do
projeto, em sua forma inicial. Concordamos que houve, durante o
processo de discussão, avanços reais dentro das propostas iniciais do
Governo, e o principal foi exatamente a garantia da existência dos
planos de carreira. Por isso, temos pressa em cobrar e vontade de
que tudo se realize, pois, sem o plano de carreira, toda a negociação
perder-se-ia.
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Esperamos, com ansiedade, que os planos de carreira venham.

Nossa expectativa era a de que o plano da área de educação viesse
em agosto, no mais tardar, em setembro, mas, se está havendo, junto
ao sindicato, uma negociação que possa aperfeiçoá-lo mais, teremos
paciência. O que não queremos é que esse plano deixe de se tornar
uma realidade, ainda este ano, para que possamos iniciar sua
implementação, no conjunto das categorias, no ano que vem.

Mas, com relação aos acordos feitos e à reforma propriamente dita,
alguns vetos ficaram para ser discutidos. Como, provavelmente,
entraremos no processo de votação deles hoje, segundo um acordo
com o Presidente, faremos a votação desse veto, se possível, amanhã
à tarde, para que todos os servidores e Deputados tenham uma data
para a votação. Sendo assim, Deputado, pediria que V. Exa. fizesse
ainda um esforço para conseguir um acordo com o Governo
relativamente a dois vetos. Um deles refere-se às Diretoras das
escolas, que solicitam que esse período delas, por haver eleição de
três em três anos, seja contabilizado e, assim, tenham a totalidade do
apostilamento no período de seis anos, para esse caso específico de
eleição de Diretora. O outro diz respeito à função pública.

Os servidores trouxeram-nos uma decisão do Poder Judiciário, em
primeira instância, em que uma funcionária pública do IEF conseguiu
suspender uma liminar que tirava o direito de anulação da vantagem
recebida como apostilamento. A partir daí, voltou a recebê-la, mesmo
não exercendo a função. Essa decisão, emitida em 9/9/2003, em
primeira instância, pelo Poder Judiciário, de certa forma demonstra
que os servidores de função pública têm razão em pleitear os mesmos
direitos dos servidores públicos estáveis, já que nós mesmos
aprovamos a sua efetivação.

Esse caso é novo. Gostaria que V. Exa. e o Prof. Anastasia, que
conhece a fundo a questão, levassem-no em consideração, tentando
um acordo entre o Governo e a Oposição, para derrubarmos o veto do
Governador Aécio Neves.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço a contribuição do
Deputado Rogério Correia. Quanto a esses dois pontos expostos pelo
Líder da Oposição, por um princípio de isonomia, que é preocupação
de todos, fundamentalmente dos parlamentares da Oposição, não
podemos buscar um tratamento diferenciado para nenhuma categoria
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dos servidores. Encontra-se nesta Casa um projeto de iniciativa
dos demais Poderes, que versa sobre apostilamento, solicitando um
tratamento diferenciado em relação aos servidores do Executivo. Não
podemos estabelecer no serviço público categorias diferentes para a
mesma visão de apostilamento. Se abrirmos uma exceção, o que
faremos com relação a essas propostas que solicitam um tratamento
privilegiado no que diz respeito ao que, em consenso, votamos nesta
Casa?

Por outro lado, a questão relativa ao Poder Judiciário, em boa hora,
reforça o que expomos. Caso o Executivo se sinta à vontade para
decidir e acolher a questão, do ponto de vista social e também do..
reconhecimento pelo trabalho dos servidores de função pública, com
certeza, esbarrará na limitação imposta pelo Poder Judiciário. Caso o
caminho para a solução da questão seja a via judiciária, esse será o
caminho natural para os funcbnários que entendam estar
prejudicados, podendo recorrer à justiça, que, em última instância,
deliberará sobre a matéria.

Com muita satisfação, passo ao Líder da Oposição o relatório das
tratativas relacionadas aos planos de carreira, solicitando-lhe que dê
conhecimento de seu teor a todos os membros da bancada da
Oposição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, fatos recentes envolvendo a
Comissão Especial do Metrô e o Ministério das Cidades forçam-me a
desacreditar na tão propalada seriedade do Governo.

Logo que essa Comissão foi instituída, solicitamos uma audiência
com o Ministro Olívio Dutra. Parece-me que os Deputados dessa
Comissão são ignorados pelo Ministério das Cidades.

Com relação às obras do nosso metrô, há duas semanas essa
comissão se esforça para levar seu justo clamor a Brasília. Porém,
temos esbarrado em seguidas negativas do Ministério das Cidades,
que não nos recebe. Hoje, às 11 horas, deveríamos nos reunir com o
Ministro Olívio Dutra, quando contaríamos também com a presença
dos Senadores Aelton Freitas, Hélio Costa e Eduardo Azeredo, além
dos Deputados Federais majoritários em Belo Horizonte,
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principalmente os da 36a Zonal do Barreiro. No entanto, fomos
surpreendidos pela informação de que a reunião havia sido cancelada.
E lamentável que a voz deste Estado continue sendo ignorada, apesar
de sua grandeza e representatividade política e econômica.
Aparentemente, o Ministério das Cidades deseja que este Estado
continue omisso, como esteve até hoje, com relação ao destino do
metrô. No momento em que os políticos do Estado resolvem participar
das decisões, cobrar verbas urgentes e necessárias para dar
prosseguimento às obras, o Governo, aqui representado pelo
Ministério das Cidades, não encontra espaço em sua agenda para
tratar do assunto.

Nossa primeira frustração ocorreu quando constatamos que a
previsão orçamentária para a linha Barreiro-Calafate é zero. Esse era
um dos assuntos constantes da pauta da reunião que não aconteceu.
Outro assunto de igual urgência diz respeito à liberação de
R$8.500.000,00 para compra de equipamentos de sinalização. Por
falta deles aconteceu grave acidente na linha 1, trecho São Gabriel-
Vilarinho, que impede hoje a total entrada em operação desse ramal.
Na reunião, buscaríamos apoio junto do Ministério, visando à alocação
de .recursos para a linha Barreiro-Calafate, que corre o risco de ser
sucateada, porque as obras foram paralisadas e não há dotação nem
para pagamento dos vigias. O risco de invasão das áreas
desapropriadas é iminente.

Recentemente, em Pouso alegre, o Presidente Lula prometeu
priorizar o metrô de Belo Horizonte, mas a promessa não foi
introduzida no orçamento. Ademais, a Secretária-Executiva do
Ministério, Sra. Hermínia Maricato, prometeu-nos dotação
orçamentária bem acima do que foi realmente destinado ao metrô
desta Capital. Estão brincando com essa comissão, tratando com
desprezo esta Capital, que teve peso considerável na eleição do
Presidente Lula. Todavia, nossa luta não vai ser detida. Precisamos
mostrar ao Ministério das Cidades que parar o metrô, na situação em
que se encontra, será um grande equívoco, pois resultará em
desperdício do dinheiro público. Há 22 anos, anunciam o metrô. A
faixa de domínio corre o risco de ser novamente invadida, e o dinheiro
aprovado no orçamento não é liberado.

Na semana passada, disse aqui que dos R$35.300.000,00
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aprovados no orçamento para 2003 apenas R$235.000,00 foram
liberados para nosso metrô. Duzentos mil reais é o valor de uma
escultura que o Prefeito de Belo Horizonte colocou em um jardim, na
Pampulha.

Estão brincando com o metrô de Belo Horizonte. Parar com as
obras, mais uma vez, é jogar dinheiro público no lixo, no ralo. A
Comissão Especial do Metrô não vai, de maneira alguma, parar.
Ligamos para os Senadores e para os Deputados Federais e estamos
contando também com os Deputados Estaduais majoritários em Belo
Horizonte e no Barreiro. Vamos nos unir para que o metrô de Belo
Horizonte seja uma realidade.

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2' 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 LIDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam sejam convocadas
reuniões especiais neste ano destinadas à realização de homenagens
e comemorações, conforme agenda definida pela Mesa da
Assembléia.

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada, Líder do BPSP - Rogério Correia, Líder do

Bloco PT-PCdoB - Dinis Pinheiro, Líder do PL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Rêmolo Aloise. 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 8,
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determina a anexação do Requerimento n° 1.274/2003, das
Comissões de Transporte e de Defesa do Consumidor, ao
Requerimento n° 1.246/2003, do Deputado Laudelino Augusto, por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 8,
determina a anexação do Requerimento n° 1.321/2003 ao
Requerimento n° 1.319/2003, ambos da Comissão de Defesa do
Consumidor, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Rémolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 8,
determina a anexação dos Requerimentos n os 1.318 e 1.320/2003 ao
Requerimento n° 1.317/2003, todos da Comissão de Defesa do
Consumidor, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo
Moreira solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.019/2003 (Arquive-se o projeto.) e, nos termos do inciso VII do art.
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Célio Moreira
solicitando que o Projeto de Lei n° 771/2003 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Djalma Diniz

solicitando seja formulado apelo ao Presidente da holding da Telemig
Celular, Dr. Márcio Kaiser, visando à implantação de torre de telefonia
celular no Município de Sericita. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende solicitando seja
encaminhado ofício ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde -
FUNASA - solicitando informações sobre os programas destinados à
saúde indígena. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes solicitando que o
Projeto de Lei n° 896/2003 seja distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta solicitando a
constituição de comissão especial para proceder a estudos sobre a
primeira etapa e acompanhar o processo de implantação da segunda
etapa do Projeto Jaíba no Norte de Minas. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu
§1 0 , transferi-Ia ao Deputado André Quintão. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com  a palavra,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - O Deputado Rogério Correia
comunicou previamente a solicitação e o acordo, para que, amanhã,
com a presença dos servidores, analisemos os vetos em pauta.

Recebemos dos próprios servidores decisão judicial que reforça
nossa convicção, não somente do ponto de vista de interesse do
servidor que, em última instância, é de Minas Gerais, do povo de
Minas. Não podemos desvincular o servidor bem remunerado,
motivado, com seus direitos garantidos e respeitados, da boa
prestação do serviço público, pois ela depende de planos de carreira e
de os direitos serem resguardados.

O Bloco PT-PCdoB tem sua posição firmada pela derrubada do veto.
O Deputado que nos antecedeu reclamou do Governo Lula quanto ao
metrô de Belo Horizonte. Parece que ele está na Presidência desde
1981, ano em que começaram as obras do metrô. 0 Deputado
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encabeça, com nosso apoio, comissão para que o metrô se torne
uma realidade. E injustiça jogar a culpa no Governo Lula, pois ele
pegou o País quebrado. Assumiu herança pesada, dívida social que
atinge 52 milhões de brasileiros em situação de pobreza, dólar na
casa dos R$4,00, risco-país acima dos 2 mil pontos, inflação projetada
para além de 40%. Foi este o Brasil herdado pelo Presidente Lula.
Conseguiu, num período de grande tormenta, reduzir a perspectiva de
inflação, projetada agora para menos de 15%.

Conseguiu, gradativamente, iniciar a redução das taxas de juros.
Equilibrou, em patamares razoáveis, a cotação do dólar, que é
fundamental para o bom desempenho da balança de importação e
exportação. Além disso, reduziu o risco-país para menos de 700
pontos, valorizando os títulos brasileiros no exterior. No seu primeiro
dia de mandato, tinham o valpr de face de apenas 45% no mercado
internacional. Hoje, esse valor chega a 85% ou 90%.

Tais medidas garantiram ao País a oportunidade da retomada do
seu crescimento econômico. Mais que isso, o Governo Lula, como
nunca tinha sido feito no Brasil, assumiu a dianteira das negociações
entre os países em desenvolvimento e não só os Estados Unidos,
mas também os demais países desenvolvidos. E preciso destacar,
inclusive pela vocação de Minas em defesa dos interesses e da
soberania nacional, o relevante papel cumprido pelo Brasil na última
rodada de negociações da OMC. O Brasil liderou um grupo de 21 ou
22 países, rediscutindo, pressionando, resistindo à tentativa de uma
negociação com os países ricos na qual o protecionismo e o privilégio
imperam, nas regras para esses países. Como os países em
desenvolvimento cumprem um papel secundário, suas economias
internas são mutiladas, dizimadas, fragilizadas, o que os torna ainda
mais dependentes do capital financeiro das grandes empresas
transnacionais.

Cancún, como disse o Ministro Roberto Rodrigues, foi apenas mais
uma estação nessas negociações. Outras virão, como a que será
realizada no final do ano. Os países ricos endureceram, não abriram
mão do protecionismo. Mas dessa vez as negociações foram
diferentes, porque os países em desenvolvimento estavam sob a
liderança da política internacional ditada pelo Governo Lula, inclusive
com presenças importantes, como a da China e índia.
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E preciso destacar que a política internacional do Governo

Federal agrega os países da América do Sul e da América Latina, a
fim de enfrentar não apenas os Estados Unidos, mas também os
países ricos, que nos tratam como se fôssemos quintais dos grupos
econômicos, que manipulam os organismos internacionais para
aumentarem ainda mais seus lucros exorbitantes nos países em
desenvolvimento.

Portanto, nestes últimos dias, aconteceu um fato político
internacional da mais alta relevância. Não houve desfecho: os países
ricos não aceitaram as condições dos países em desenvolvimento, e
estes, por sua vez, sob a liderança do Brasil, não fecharam nenhum
acordo de subserviência ao interesse do capital financeiro
internacional.

Outras rodadas virão. E importante que o povo brasileiro acompanhe
essas negociações, porque elas têm a ver diretamente com o preço
dos produtos comercializados no Brasil, com o nível de emprego e de
exportação, com a economia interna, com o superávit e com a balança
comercial. O povo deve estar coeso também para dar sustentação ao
Presidente Lula, exatamente no momento em que ele se prepara para
discutir assunto tão espinhoso como o acordo com o FMI. Com
certeza, independentemente da renovação desse acordo, há uma
questão já dita claramente pelo Presidente: "De maneira nenhuma
iremos reeditar acordos como os do passado, que remetiam o povo
brasileiro à lógica fiscalizatória, que não incluíam metas sociais e não
determinavam a livre soberania nas ações internas e econômicas do
nosso País". Estamos preparando novo diálogo internacional, como foi
feito na OMC.

Essa renovação não é obrigatória. Somente a faremos se realmente
for necessária ao projeto de retomada do crescimento, com justa
distribuição de renda. Assim será também na rediscussão da Área de
Livre Comércio das Américas, a ALCA. Felizmente, findou-se o tempo
da subserviência do Brasil aos ditames internacionais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado André Quintão,
concordo com a análise de V. Exa. quanto à política internacional
brasileira. Trata-se de grande avanço já demonstrado neste pouco
tempo de Governo Lula. Também é importante observarmos o papel
do nosso País nos acordos de Cancún, feitos agora, em que, mesmo
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não conseguindo a vitória, o Brasil liderou o grupo de 22 nações
em fase de desenvolvimento - portanto, não se submeteram aos
interesses do imperialismo americano e da Comunidade Européia.
Isso demonstra que a nossa política internacional busca fortalecer o
MERCOSUL e os laços com a América Latina. Tal fortalecimento
reforça a possibilidade de melhoria das relações dos mercados
nacional e internacional com os países desenvolvidos, garantindo
independência e não-submissão.

Além do progresso na esfera internacional, O Governo Lula avança
também nas relações com os Estados. Gostaria que V. Exa.
abordasse esse aspecto. O Presidente conseguiu a aprovação, em l
turno, da reforma da Previdência e está concluindo a reforma tributária
na Câmara Federal, por meio de importantes negociações com os
Governadores. Para isso, não utiliza a figura do rolo compressor,
como fez o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso para ganhar
mais um mandato na base da truculência. O Governo FHC não se
interessou e não fez as reformas tributária e previdenciária - hoje,
alega que o PT não deixou. Isso não é verdade, porque a bancada do
nosso partido era numericamente pequena, se comparada com o
número total de Deputados Federais. Portanto, não poderia
representar empecilho. Na verdade, não havia vontade política de
fazer a reforma tributária nem a previdenciária. Digo isso como
resposta ao Deputado Bonifácio Mourão, que fez uma crítica, a meu
ver pouco consistente, à reforma tributária que está sendo analisada
no Congresso Nacional, com as propostas do próprio PSDB. O
Governador Aécio Neves tentou derrubá-la, não conseguiu e voltou
para Minas festejando vitória, como se fosse um dos articuladores
dessa reforma. Se ele deseja comemorar o que é proposta do
Governo Lula, que o faça, mas o Governo Lula negociou com os
Governadores e Prefeitos alterações importantes nas duas reformas.

Além disso, o Governo Federal vem dando tratamento especial aos
Estados e tem feito acordos com Minas, os quais têm sido elogiados
pelo próprio Secretariado do Governo Aécio Neves, pelo tratamento
especial que tem sido dado a nosso Estado. Quem dera Minas
houvesse recebido um décimo desse tratamento no Governo FHC.
Pelo contrário, o tratamento foi de completo boicote. Hoje, o Governo
tem acordos nas áreas do Fome Zero, Primeiro Emprego, segurança
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pública, educação, saúde, etc. Os investimentos que Minas
consegue são, em geral, fruto de acordos com a União. Mesmo isso
não tem servido, e talvez o Governo Aécio Neves comece a ter uma
postura de chorar ainda mais sobre os problemas, ao invés de
resolvê-los, devido aos resultados da pesquisa. Não sei se o
Deputado André Quintão observou, mas os resultados de uma
pesquisa, publicada apenas em um pé de página do jornal "O Tempo",
não apontam, entre os dez Governadores mais honestos do País, o
nome de Aécio Neves. E injusto, pois não consta denúncia contra ele
nessa área. Porém, mais injusta ainda é a classificação nó quesito
excelência administrativa e na avaliação de desempenho, na qual o
Governador Aécio Neves aparece em 240 lugar entre os 26
classificados.

Creio que faltou melhor relacionamento com o funcionalismo público,
maior afinidade real com a política de mudanças do Governo Federal,
pois tentar impedir as mudanças tem levado o Governo mineiro a um
desgaste. E necessário que o Governador retire o salto alto e comece
a governar: o Governo tem sido muito tímido em ações. Choramingar
era costume dos Deputados Federais antigamente: eles ficavam no
Planalto, indo de ministério em ministério, tentando conseguir verba
para sua base eleitoral. Hoje, o Governador age um pouco dessa
forma, continua sendo um Deputado Federal buscando verba em
Brasília. Fica mais em Brasília, ao invés de se preocupar com as
questões administrativas locais.

A não ser anúncios de convênios com o Governo Federal, muitas
questões não apresentam ação real do Governo, quer na área da
segurança, quer na da saúde. Solicito ao Deputado Mauri Torres a
instalação de comissão especial para acompanhar os problemas do
IPSEMG, já que funcionários públicos ligam para os gabinetes
cobrando-nos ações. O 24° lugar do Governo deveria servir como
incentivo à reflexão sobre a necessidade de maiores ações do
Governo Estadual, e não, como balde de água ,fria. Não basta
pressionar o Governo de Lula e solicitar verbas. E preciso que a
aplicação destas se dê a partir de melhor ação do Governo de Minas.
O Governador, infelizmente, não toma consciência do que Lula faz
para Minas. Digo 'infelizmente" porque é o povo quem sofre com o
desempenho dos Governos. Obrigado.
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O Deputado André Quintão - A reforma tributária, criticada por

alguns, renderá ao Estado quase R$1.000.000.000,00 a mais por ano
e resolverá o problema, sem chance de desculpa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Lula contribui para
o Governo Estadual. Ao ver publicação no diário oficial, tenho certeza
de que o Presidente faz bom trabalho para combater a fome. Se V.
Exa. me permitir, lerei a amostragem. (- Lê:) "Em um país em que
milhares morrem de fome, o Processo de Licitação n°
00140.000226/2003-67 irá rechear as despensas do gabinete
presidencial do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Na lista de 149 itens,
constam 7.036kg de açúcar, 800 latas de castanha de caju, 900
caixas de chá, 6 mil barras de chocolate, 1.080 caixas de gelatina, 900
latas de leite condensado, 1.350 latas de leite em pó, 1.900 vidros de
pimenta, 2.550 rolos de papel alumínio, 405 vidros de vinagre e 460
pacotes de sal grosso." Isso é para combater a fome. Detalhe: tudo
deverá ser consumido nos últimos quatro meses do ano.

Deputado André Quintão, o povo, que não lê diário oficial, deveria
ter conhecimento dessas orgias do Palácio do Planalto. Certamente V.
Exa., como petista, ligará para o Presidente Lula e dirá: "Presidente,
no Processo de Licitação n° 00140.000227/2003-10, V. Exa. adquirirá
da PETROBRAS dez bujões de gás de 2kg, 170 bujões de Mg, 20
cilindros de 45kg e 45.000kg de gás a granel". Isso é o total de
consumo, nos quatro meses, no Palácio do Planalto, no Gabinete do
Presidente da República, de 48.130k9 de gás. O total representa
3.072 bujões de 13kg, ou seja, um consumo de 740 bujões por mês e
24 bujões por dia. Se não for para esquentar, algo está para explodir
no Palácio! Nem sei se o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe
disso.

Há outra coisa inexplicável. O Processo de Licitação n°
0014.000143/2033 legalizará 450 taças de vinho, 150 taças de
champanhe, 360 copos de cristais, 800 pratos, 300 colchas, 330
lençóis, 300 fronhas, 50 travesseiros, 66 cobertores, 15 roupões, 20
jogos de toalhas, 20 tolhas de banho e 120 colchões. Esse consumo,
que é para quatro meses, está documentado. Lula consumia antes
uma pinguinha e, agora, consome champanhe, vinho.

V. Exa. verá a nova decoração palaciana do Gabinete Presidencial.
0 Processo de Licitação n° 00140.00028212003, permitirá que a
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Presidência da República - o Fernando Henrique deve ter
consumido tudo - adquira os seguintes eletrodomésticos:dois fogões,
duas cafeteiras, quatro fornos microondas, quatro geladeiras, oito
ventiladores, seis aparelhos de ar condicionado, dois bebedouros,
sete televisores, dois aparelhos de CD, três liqüidificadores, uma
sanduicheira e um frigobar. E melhor não falar nada!

Para completar, fiquei meio abobado. O Processo de Licitação n°
00140.000228/2003-56 matará a sede de muita gente no Palácio do
Planalto. Na compra, constam 495 litros de suco de uva, 390 litros de
suco de acerola, 390 litros de maracujá, 390 litros de suco de laranja,
390 litros de suco de tangerina e 390 litros de suco de manga. Como
cada litro proporciona 35 copos de suco, os palacianos se afogarão
em 99.225 copos de sucos variados. E no Brasil ainda há gente que
morre de sede! As licitações são para os próximos quatro meses.

A opinião pública, que não lê o diário oficial, não fica sabendo disso.
Existe um contrato de licitação para adquirir 1.080kg de alho-porá,
3.560kg de batatas, 2.324kg de cebolas, 2.100 dúzias de ovos, 240
abacaxis, 1.540k9 de bananas, 1.000kg de caquis, 1.640kg de
ameixas. E o Programa Fome Zero. Quando pedimos as licitações já
publicadas no diário oficial, ficamos boquiabertos com a qualidade do
PT. Estão preocupados com as visitas do Presidente. Com o café
adquirido em licitação, vai poder servir 321.750 xícaras de café. Cada
cafezinho consome 7g de café, e ele mandou licitar 2.250kg. São
64.350 cafezinhos por mês.

Nobre Deputado do PT, partido do Presidente Lula, em quem eu
votei, em quem o PDT votou e ofereceu, no último mês, seu programa
eleitoral. O Brizola ofereceu nosso programa eleitoral para o partido
de V. Exa., e o Lula falou durante uns 15 minutos no programa do
PDT. Disse o que dizia no passado e o que diz hoje. Para terminar,
digo que não é qualquer um que tem vara de condão. E difícil
governar. Não adianta criticarmos o Governo Estadual, o Presidente
da República, a Câmara dos Deputados. V. Exa. sabe perfeitamente
que é difícil. V. Exa. é afilhado de um dos maiores Prefeitos de Belo
Horizonte, Patrus Ananias. V. Exa. acompanhou a trajetória de Patrus.
Tive a oportunidade de ser Vereador durante dois anos sendo Patrus
o Prefeito. Não há como administrar. No início do ano, Lula mandou
reduzir os gastos de viagens de todos os Ministérios em 60%.
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Estamos no mês de setembro e já ultrapassamos a meta de
R$667.000.000,00 com viagens. Já estouraram os gastos com
viagens que o Lula mandou reduzir em 60%. Não adianta fazermos de
conta. Administrar este País e este Estado é difícil. Temos boa
intenção. Mas, quando a opinião pública fica sabendo das licitações
feitas pelo Governo Lula para o Palácio, vendo que sua ordem de
reduzir gastos não está sendo cumprida, a situação fica complicada,
mas ele não consegue olhar tudo. Já não temos que criticar, mas não
podemos apenas votar de acordo, sem negociação. Se todo o mundo
votar de acordo, cada um por si, no Palácio do Planalto, na Câmara
dos Deputados, o País não vai andar, assim como a Assembléia.

Sou o primeiro suplente do PDT. Ninguém precisa me lembrar disso.
Tenho mais votos do que mais de 30 Deputados desta Casa.

Mas se estivesse no partido de V. Exa., com certeza, estaria
tranqüilo com o meu mandato e com muita gente para trás. Não estou
falando isso porque sou suplente, mas porque tive a satisfação de
votar, nos últimos seis meses, em toda a reforma administrativa do
Governador Aécio Neves, de acordo com o PT. No entanto, o
Governador quis me deixar nesta Casa e ver o Deputado Alencar da
Silveira Jr. continuar como Deputado Estadual e levou o Deputado
Marcelo Gonçalves para a Secretaria Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária, para me deixar na Casa. Temos votado igual. Volto
a repetir que a única que pode falar, porque votou diferente na
reforma feita pelo Governador Aécio Neves, é a Deputada Jô Moraes.
O meu voto foi igual ao de V. Exa.

Sou da base de Governo, mas tenho muitas divergências. Então,
seria o Deputado Alencar da Silveira Jr. que teria que acompanhar o
voto do Governador Aécio Neves? Não acompanhei; com
tranqüilidade acompanhei o voto do Deputado Rogério Correia.
Sempre que a matéria era colocada em votação pelo Presidente, o
Deputado Rogério Correia levantava e o Deputado Alencar da Silveira
Jr., como bom seguidor do Líder e da Bancada do PT, também
levantava.

Podem ter certeza de que estamos votando junto com o PT nos
últimos seis meses. E agora V. Exa. vem dizer que não vai haver mais
acordo. Como vou continuar votando com V. Exa. e com o PT? V.
Exa. já pensou se fosse Aécio Neves Presidente da República e
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Rogério Correia oposição? O que Rogério Correia iria fazer com
essa publicação que saiu no jornal, por exemplo, sobre os gastos com
viagem? Iria ficar duas horas falando. Não adianta criticar. Governar é
difícil. Lula está vendo que não há jeito de agradar a todo o mundo.

Temos que fazer um Brasil melhor sim, mas temos que amenizar o
sofrimento. Não basta dizer que está errado ou que não vai fazer nem
acontecer. Temos que chegar a um acordo para que não se
prejudique ninguém. Ou, se for prejudicar, que se prejudique a
minoria, porque a grande parcela do funcionalismo público não pode
sair perdendo. Se os seus companheiros que acreditaram perderam,
podem saber que todos estão dando um pouco. Antes perder os anéis
que os dedos.

V. Exa. tem que entender que se fosse o contrário - e tive
oportunidade de acompanhar -, por exemplo, quando cheguei à
Câmara Municipal havia uma bancada de oito Vereadores do PT,
vieram as eleições e ficaram seis Vereadores - os dois lados. Vi
Patrus Ananias Vereador e Patrus Ananias Prefeito. Acho que todos
tinham que começar como V. Exa., numa Câmara de Vereadores.
Para se chegar à Presidência da República, seria preciso passar por
uma Prefeitura. V. Exa. sabe como é e como foi difícil administrar a
Prefeitura de Belo Horizonte na companhia de seu padrinho, Patrus
Ananias, meu particular amigo a quem considero muito. Muito
obrigado.

O Deputado André Ouintão* - Só corrigindo, o Deputado Federal
Patrus Ananias é padrinho da minha filha Beatriz e não meu.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Mas politicamente o
Deputado Patrus Ananias é padrinho de V. Exa., que, se quiser,
poderá dizer que sou um afilhado muito correto. Sou grato e
reconheço que quando cheguei a esta Casa foi com a ajuda do
Deputado Federal Heslander, porque só tinha votos em Belo
Horizonte. Os meus votos do interior foram dados a pedido do
Deputado Federal Paulo Heslander, a quem sou muito grato e a quem
respeito muito.

V. Exa. tem de lembrar o seguinte: o então Vereador André Quintão
tinha votos apenas em Belo Horizonte. O Patrus Ananias é padrinho
da sua filha, mas, politicamente, é seu padrinho, e V. Exa. reconhece
isso.
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O Deputado André Quintão - Gostaria de agradecer ao Deputado

Alencar da Silveira Jr., ao qual concedi aparte de 15 minutos. Sendo
muito generoso, quando V. Exa. estiver nesta tribuna, terei a mesma
reciprocidade.

Estávamos discutindo tema de muita importância - a rodada de
negociações da OMC, a possibilidade ou não de acordo com o FMI, a
integração ou não do Brasil na ALCA, os investimentos do Governo
Lula em Minas Gerais. Como o Deputado Rogério Correia bem
lembrou, a reforma tributária, que alguns tentam atacar, renderá 1
bilhão para Minas Gerais, de modo a resolver a situação do nosso
Estado.

Na última semana, na Bahia, o Presidente Lula disse que a reforma
previdenciária é dos Governadores, sendo por ele encampada por
saber da sua importância para o País.

V. Exa. preocupa-se muito com os destinos de Minas Gerais. E, em
nosso Estado, o Governo Lula está realizando investimentos.
Recentemente, foram investidos 6 milhões no vale do Jequitinhonha
para combater o analfabetismo e a desnutrição. O Fome Zero está
atendendo a 288 mil famílias, 88 mil apenas em Minas. As pessoas
que têm R$50,00 para comprar comida para as suas crianças devem
ter outra avaliação desse Governo. As famílias que não têm ar-
condicionado em suas casas, nem geladeira e comida farta, devem
estar valorizando-o muito. Porém, V. Exa., com a inteligência brilhante
que tem, faz sofisma. Sabe que o Palácio é local não restrito apenas
ao Presidente Lula; é local onde são recebidas todas as delegações,
não somente pelo Presidente Lula, e onde há centenas de
funcionários trabalhando, alimentando-se e morando. Além disso, V.
Exa., bom conhecedor de administração pública, sabe que licitação
não significa exatamente que aquilo será adquirido. V. Exa. tenta, por
meio de palavras e dados, confundir a cabeça das pessoas. No
entanto, V. Exa. pode ter certeza de que o cidadão mineiro está
acompanhando o Governo Lula e sabe que a maioria das iniciativas
do Governo do Estado é feita com recursos federais. Aliás, acho bom
que assim seja. Não temos de fazer campeonato de aplicação de
recursos, até porque, infelizmente, nos últimos anos, Minas Gerais
sofreu de mal muito grande: falta de planejamento. Aqui, não farei
disputa política menor com o Governador Aécio Neves, porque, de
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fato, ele também encontrou situação difícil. Então, é bom que o
Governo Lula aporte recursos a Minas Gerais. Achei boa a ida do
Ministro Oiro Gomes, semana passada, a Araçuaí, onde eu e a
Deputada Maria José Haueisen estávamos. Aliás, Deputado Alencar
da Silveira Jr., lá foi inaugurado o Canal 20, da TV Assembléia, objeto
de seu requerimento. Portanto, a cidade de Araçuaí e o vale do
Jequitinhonha acompanham o nosso trabalho por meio da TV
Assembléia. O Ministro Oiro Gomes escolheu entre as 13
mesorregiões do Brasil a dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha para
ser a primeira a receber investimentos para arranjos produtivos na
área de gemas para jóias e artesanato.

Não foi à toa que o Presidente Lula fez com que a primeira
subdelegacia de trabalho fosse inaugurada em Minas Gerais, na
cidade de Araçuaí, e foi à BR-381, autorizar a continuidade das obras.
Minas Gerais irá transformar-se em um canteiro de obras e políticas
públicas com recursos federais, e isso é muito bom, já que Minas é
um Estado política e economicamente muito importante. Entretanto, é
o 110 em índice de desenvolvimento humano, e, por isso, 88 mil de
suas famílias já foram incorporadas ao programa Fome Zero.

O Bloco PT-POdoB não teve nenhum constrangimento em votar a
reforma encaminhada pelo Governo Aécio Neves, até porque esta
Assembléia entrou em um processo de negociação, por meio do qual
buscamos transformar o primeiro estágio em primeiro emprego e
garantir a estabilidade para os servidores, sendo que o projeto original
possibilitava a demissão arbitrária, a avaliação sem critérios e o
arbítrio político, principalmente no interior. Permitia ainda a
contratação temporária nas áreas de educação e saúde, além de
praticamente fechar o IPSEMG.

Com muito empenho e mobilização dos servidores e de seu
sindicato, conseguimos juntos incluir emendas aprovadas. Agora,
precisamos lutar para que Minas Gerais tenha um plano de carreira
para seus servidores, pois é um absurdo não haver esse
procedimento em áreas estratégicas como a da educação.

Deputado Alencar da Silveira Jr., queremos a companhia de V. Exa.,
amanhã, nesta Casa, para derrotarmos o veto; a mesma companhia
que lhe fizemos na votação das emendas negociadas. Gostamos
muito de V. Exa. a nosso lado e, por isso, conclamamos V. Exa. a
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caminhar junto conosco, até porque, no que se refere a seu
partido, acredito que o Ministro Miro Teixeira esteja também tomando
cafezinhos no Palácio do Planalto, porque integra o Governo e faz um
belíssimo trabalho no Ministério das Comunicações.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado André
Quintão, o partido de V. Exa. é muito transparente, não? Não precisa
esconder nada.

• Deputado André Quintão* - Nunca escondeu.
• Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Nunca escondeu

nada? Então, vou contar para V. Exa. bem baixinho, para que os
telespectadores da TV Assembléia e os outros Deputados não..
possam ouvir: o PT é tão transparente que o Palácio do Planalto optou
por uma atitude ditatorial: retirou do "site" do Governo os processos de
licitação. O "site" do Governo não tem mais isso.

O PT é transparente, Deputado.
O Deputado André Quintão - Os processos são públicos, Deputado.

Tanto isso é verdade que V. Exa. está lendo. Tempos atrás, não havia
sequer licitação.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Vamos fazer uma
aposta.

O Deputado André Quintão* - Esse negócio de jogo não é comigo,
Deputado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Mas é uma
apostinha boa. O jogo está em todo o Brasil, inclusive na Caixa
Econômica Federal, que tem Mega Sena.

O Deputado André Quintão* - Jogo para mim só o do Galo,
Deputado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Há a Mega Sena e
esses outros jogos. E a CEF é comandada pelo Lula. Faço uma
aposta com V. Exa., que descerá dai, para entrarmos no "site" e
verificarmos se consta a licitação. Caso conste, assumirei que estou
errado. Caso não conste, V. Exa. tem de falar que estou certo.

O Deputado André Quintão* - O debate é público. V. Exa. está
expondo dados na tentativa de enganar o telespectador.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Enganar como,
Deputado?

O Deputado André Quintão* - V. Exa. sabe que o Palácio do
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Planalto faz essas compras para as recepções e para os
servidores.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Elas são para o
Gabinete do Presidente da República e para o mesmo no Palácio do
Planalto.

O Deputado André Quin tão* - Imagine se formos contar o número de
cafezinhos, de lanches e de maçãs oferecidos pela Assembléia
Legislativa. O Brasil necessita de um outro debate.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Se a Assembléia
Legislativa está dando maçãs e biscoitos, é para V. Exa. Eu estou
esperando.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - A partir de uma
abordagem realizada pelo Deputado Rogério Correia, prestarei um
esclarecimento. Acredito e tenho depositado grande confiança no
Governo Lula. Entendo que esteja percorrendo o caminho correto e
adequado, como está também o Governo Aécio Neves, ao enfrentar
uma dificuldade histórica. Contando com o espírito conciliador do
Presidente Lula, tem tido a habilidade para alocar para o Estado
recursos importantíssimos para o equilíbrio, a retomada do
crescimento e a execução de uma boa administração.

Aproveito o momento para discordar - tenho a certeza de que o
Deputado Rogério Correia comunga com mesmo pensamento - dessa
avaliação publicada pelo Instituto Brasmarket, que não tem
credibilidade. Com qual metodologia, e critérios promoveram esse
levantamento? Com muita sinceridade, não há nenhuma ironia nessa
minha exposição. O Deputado Rogério Correia falou que o
Governador Aécio Neves se encontra em 24° lugar. Não concordo,
porque, indo a qualquer cidade do interior e conversando com a
população de Belo Horizonte, verificaremos que a administração Aécio
Neves está sendo muito bem avaliada pelo povo mineiro, assim como
o Governo Lula, mesmo enfrentando todas as dificuldades.

Essa pesquisa, que não tem nenhuma credibilidade e não merece
uma análise mais criteriosa, indica que o Governador Aécio Neves
está em 240 lugar e demonstra que a avaliação da administração dos
Prefeitos do PT nas Capitais é negativa, colocando nos sete últimos
lugares as administrações desse partido. A administração do
Fernando Pimentel está em último lugar, mas, a meu ver,
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desempenha uma boa administração em Belo Horizonte. A Marta
Suplicy ficou em 20° lugar, mas deveria estar em último, porque
administra o Estado que tem os maiores recursos do Brasil e não
consegue nem quitar em dia os débitos da Prefeitura. Essa
administração está carente de coordenação, de zelo e de austeridade.
Tantas outras Prefeituras do PT, como a de Aracaju, de Belém e do
Recife, estão nos últimos lugares, de acordo com a avaliação da
Brasmarket.

Isso tudo vem referendar o nosso pensamento de que essa
pesquisa não merece crédito e não deve ser considerada pelos
mineiros e pelos brasileiros. Quando observamos que classifica o
Governo Aécio Neves em 24° lugar e o de Fernando Pimentel em
último lugar, verificamos que não merece o crédito dos mineiros.

O Deputado André Quintão Agradeço-lhe. Tenho convicção de que
um Governo é avaliado, mormente agora, com o instituto da reeleição,
depois do cumprimento de seu mandato, pelas pessoas mais
importantes, que são os eleitores, cidadãos e cidadãs. As pesquisas,
sejam de institutos renomados ou não, não valem como avaliação
definitiva de Governo.

Infelizmente, o Deputado Alencar da Silveira Jr. quis desvirtuar o
debate. E importante retomarmos o momento da afirmação do Brasil
no cenário internacional. Não é pouco o Presidente Lula, a diplomacia,
os negociadores brasileiros encabeçarem, liderarem um processo que
tem a ver com a constituição de um grupo de 21 ou 22 países que,
historicamente, estão enfrentando uma política econômica
internacional perversa contra os países pobres e em desenvolvimento.
Trata-se de fato novo, da maior importância para o povo brasileiro.
Felizmente, a política brasileira está adquirindo contornos de civilidade
e integração institucional. Cabe a nós, políticos de todos os partidos,
rechaçarmos qualquer disputa menor que coloque em risco o
interesse maior, que é o público, da população. Para tanto, é bom que
ocorram parcerias entre os Governos Federal e Estaduais; que o
pacto federativo seja valorizado; que os municípios sejam ouvidos;
que haja um processo limpo de negociação no Congresso Nacional,
pois o Governo acolheu emendas que possibilitam aos Estados
conquistar mais recursos com a reforma tributária, que seja criado um
fundo de desenvolvimento regional e que, com a ação parlamentar,
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regiões pobres de Minas Gerais sejam atendidas; que o Programa
Fome Zero se estenda a centenas de municípios do Estado; que a
BR-381 tenha suas obras de duplicação reiniciadas; que a Região
Metropolitana de Belo Horizonte tenha recursos para acabar com essa
novela, que se arrasta desde 1981, sobre o metrô; que recursos sejam
carreados para a política de segurança pública mineira; que a
campanha de combate ao analfabetismo seja vigorosa no Estado de
Minas Gerais. Chegou o tempo das realizações, e estas têm dono: o
povo brasileiro. Em última instância, as políticas públicas e sociais são
realizadas com a contribuição sagrada do povo brasileiro, que, em
nosso caso, atinge 36% do PIB. Do conjunto das riquezas produzidas
neste País, 36% são carga tributária. O povo brasileiro é responsável
pelo crescimento e pela produção dessas riquezas.

Felizes são nossas gerações, que podem compartilhar essa
experiência única, histórica, de um Governo Nacional, democrático-
popular, sem ufanismo, sem achar que é dono da verdade. A
publicidade dos atos faz parte do ideário das pessoas que assumiram
o Governo neste País. E bom que os eventuais erros sejam
identificados. As críticas, não as laterais, com efeito de retórica para
ludibriar o povo que acompanha os debates nesta Casa, mas as
consistentes, que apontam para a redefinição de rumos de políticas
públicas, são importantes para qualquer Governo, seja estadual ou
federal. Esse é o papel que o Bloco PT-PCdoB, a Oposição, vem
fazendo, qual seja o de negociar com serenidade, responsabilidade,
reconhecendo avanços e identificando possibilidade de correção de
rumos.

Foi assim que agimos no processo da reforma, e assim agiremos em
relação ao PPA, à lei orçamentária e ao PMDI. Nos níveis municipal,
estadual e federal, Oposição e Situação têm um objetivo comum:
reconstruir o Brasil, colocando-o a serviço da população. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 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
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ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 50 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11/9/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.577; discurso do Deputado Rogério Correia -
Questão de ordem - Inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Dilzon Meio - Antôniô Andrade - Luiz Fernando Faria -

Adalciever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biei Rocha - Carlos
Pimenta - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Roberto
Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro
Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Mala.

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

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

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
28 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2' Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prõsseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei n° 15.577, que veda a inscrição do
nome do consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao
crédito. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Com a
palavra, para continuar a discutir o veto, o Deputado Rogério Correia,
que ainda dispõe de 26 minutos e 30 segundos.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
Deputada Maria Tereza Lara, dou continuação à discussão do Veto
Total à Proposição de Lei n° 15.577, da Deputada Maria José
Haueisen, o qual hoje completa o sexto dia de discussão em Plenário.
E evidente que, pela composição do Plenário, não podemos deixar
que ele vá à votação com um número pequeno de Deputados, já que
encaminhamos pela derrubada do veto. Precisamos que haja número
de Deputados que nos dê segurança para adquirir 39 votos contrários
ao veto do Governador do Estado. Por isso, negociamos com a base
do Governo, com o Líder do Governo, para que o Governador volte
atrás, permitindo a derrubada do veto.

A Deputada Maria José Haueisen fez um projeto extremamente
justo, pelo qual quem não tiver condições de pagar as contas de luz e
água e as deixe de pagar por motivo de completa falta de dinheiro não
terá seu nome incluído no SPC. Portanto, é um projeto de grande
justiça social, e, evidentemente, não concordamos com o veto.

Além desse veto ao projeto da Deputada, outros foram opostos,
dentro da reforma administrativa do Governo, prejudicando os
servidores, em especial os Diretores de Escola e os detentores de
função pública, que não teriam direito ao apostilamento, conforme o
aprovado no projeto de lei em discussão.

Nesse sentido, também encaminhamos para que esse veto seja
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derrubado e para que prevaleça o aprovado durante a reforma
administrativa, que é a possibilidade do apostilamento integral para os
Diretores de Escola que completaram os dois períodos, passando a
valer a regra da extinção do apostilamento apenas para os futuros
servidores; os que já estão devem ter a garantia do apostilamento
integral, bem como os detentores de função pública, para que também
tenham os mesmos direitos do funcionário efetivo, já que aprovamos,
na legislatura passada, uma emenda à Constituição tornando efetivo o
funcionário de função pública. Portanto, não há direito diferenciado,
visto que houve o reconhecimento, por esta Casa, de que os
detentores de função pública terão os mesmos direitos do efetivo.
Então, estamos encaminhando pela derrubada desses vetos.

Comunico a todos os que nos assistem pela TV Assembléia, aos
servidores presentes e a Deputados e Deputadas que fizemos um
acordo para que se faça a votação, na tarde da quarta-feira próxima,
dos vetos referentes aos projetos do funcionalismo público, em
especial os da reforma administrativa. Assim, os funcionários poderão
assistir à votação e influenciar positivamente para a rejeição do veto.
Agradeço ao Presidente por selar esse acordo.

Sr. Presidente, colegas Deputados, gostaria também de abordar um
outro assunto, embora não diga respeito, completamente, ao projeto
em tela. Como o projeto da Deputada Maria José Haueisen foi vetado,
e é de grande alcance social, ele que busca proibir que os que estão
em situação difícil tenham o nome enviado ao SERASA e ao SPC,
isso nos leva a discutir e denunciar injustiças sociais que ocorrem pelo
País afora.

Queria voltar ao tema da reforma agrária. Ontem, Sr. Presidente, o
Juiz Ahis de Araújo Oliveira, da cidade de Teodoro Sampaio, o mesmo
que condenou o líder do MST, José Rainha, proferiu sentença
determinando a prisão de Deolinda Alves de Souza, esposa do líder, e
também do seu irmão, sob a acusação de formação de quadrilha e
ocupação de terra no Pontal do Paranapanema, em São Paulo. A
polícia até cercou ontem a sede do MST em São Paulo e queria
entrar, sem ordem judicial, para prender o irmão de José Rainha. E o
fez por ordem desse Juiz de Teodoro Sampaio, a 672km a oeste de
São Paulo.

Faço até um parêntese. Quando o Presidente Lula diz que o
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Judiciário é uma caixa-preta que precisa ser aberta, todos ficam
alvoroçados. Os Juízes saem em defesa de seus privilégios
comandados pelo Ministro do Supremo, fazem um auê dizendo que o
Judiciário é intocável. Mas um Juiz pode, sozinho, fazer com que
ocorram prisões políticas no Brasil, como no caso em questão, pois
manda prender sem nenhuma prova, preventivamente, alguém que
não tem a menor intenção de sair do País ou coisa que o valha. O Juiz
dá essa determinação por uma ação evidentemente política, contrária
à reforma agrária, numa atitude extremamente reacionária. E aí são
presos dois, três integrantes do MST. E tentam invadir a sede do
movimento à procura de outros, a mando de um Juiz que se acha um
rei, um prepotente, que acha que pode fazer tudo que quer.

Já tivemos um exemplo disso aqui quando, em Uberlândia, um Juiz
que vive fazendo coisas desse tipo queria desocupar, na marra, uma
fazenda no Triângulo. Não fosse a ação da própria Polícia Militar, que
viu que as condições não eram apropriadas para se fazer aquilo - e na
época o Governador Itamar Franco não permitiu que a ordem judicial
fosse cumprida -, coisas mais graves poderiam ter acontecido.

O sistema judiciário toma medidas que devemos questionar. Os
Juízes não podem achar que são monarcas, que decidem e pronto,
até ao arrepio da lei. Eles que acham que podem julgar da forma que
querem, impondo condições não mais aplicáveis ao povo brasileiro. E
agora tanto José Rainha quanto sua esposa se transformam em
presos políticos, porque praticaram ações políticas de ocupação de
terra. São prisioneiros por causa de um Juiz que emite uma sentença
e obriga a polícia a cumpri-Ia.

Mas existem dois pesos e duas medidas. Saiu publicada hoje, no
"Estado de Minas", uma denúncia que apresentei. O Deputado Padre
João me ajudou a fazer a prova na Comissão de Política
Agropecuária, e pediria ao seu Presidente, Deputado Gil Pereira, que
agilizasse a realização de uma audiência pública para apurar a
seguinte denúncia, que confirma a utilização de dois pesos e duas
medidas.

A denúncia é que a empresa Floresta Minas arrendou
aproximadamente 6.000ha da Fazenda Mimosa, em São João do
Paraíso, no Norte de Minas. Depois de concluído o processo de
arrendamento em 2000, Deputado Chico Simões, o Juiz proferiu



825
sentença obrigando a empresa a sair das terras porque elas são do
Estado, são devolutas. Acontece que a Floresta Minas está lá até
hoje. Segundo denúncia de um funcionário da própria empresa, ela
passou a vender, a insinuar compras de terras. Com a ajuda do
cartório, vende a terra e, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, faz um contrato de compra e venda, passando a terra para
outra pessoa, que também é funcionária da Floresta Minas. Essa
empresa já vendeu 245ha de terra pública para laranjas e para seus
próprios proprietários. O Juiz, ao fazer a observação e o estudo,
descobriu que essas terras são as mesmas, os 6.000ha da Fazenda
Mimosa, localizada em terras devolutas, que haviam sido arrendadas
há 20, 30 anos para a Floresta Minas. Ou seja, essa empresa está
vendendo terra pública, terra devoluta. Vendeu 245ha, que já
deveriam estar novamente nas mãos do Estado. E a empresa não
abandona as terras. Ninguém da Floresta Minas é preso por não
cumprir ação judicial.

Por isso, digo que há dois pesos e duas medidas. Por que a Floresta
Minas pode vender terras devolutas do Estado se o Juiz já determinou
que as desocupasse? Em vez de assim agir, a empresa continua o
seu plantio e o corte de eucalipto, depois de devastar todo o cerrado,
sem respeitar a legislação ambiental. Depois entrou com uma ação
alegando ter feito benfeitoria no local, e, por isso, para sair de lá quer
indenização pela madeira que deixará de extrair se tiver de devolver
os 35.000ha onde plantou eucalipto e pínus desde 1975. Há empresa
que arrendou a terra por R$0,63 ao ano, e ela ainda quer indenização
pelo eucalipto que ficar lá. Isso é brincadeira. Enquanto isso, o MST é
tido como radical porque faz ocupação de terra; o Movimento dos
Trabalhadores Rurais é taxado como irresponsável; prendem José
Rainha e a sua esposa etc. Enquanto a Floresta Minas e outras
grandes empresas arrendaram terra a preço de banana, aliás, muito
mais barato que banana, para explorar eucalipto, devastar o cerrado,
degradar o meio ambiente. Certamente, a Deputada Maria José
Haueisen vai participar conosco da reunião conjunta das Comissões
de Meio Ambiente e de Política Agropecuária para apurar os casos de
arrendamento dessas empresas que cansaram de ganhar dinheiro
cortando eucalipto e revendendo a madeira a custo extremamente
baixo e não devolvem essas terras que são do Estado para efeito de
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reforma agrária.

Em Minas, estima-se que 240.000ha de terras devolutas estão nas
mãos dessas empresas, de acordo com o qu foi feito a partir de 1975
pela RURALMINAS. Por que essas terras não voltam para o Estado,
para reforma agrária? Por que o Governador Aécio Neves não pega
isso como uma bandeira real para realizar reforma agrária? Fazemos
essa cobrança. O ITEIR tem boa-vontade em relação a isso; a
Secretaria Extraordinária de Reforma Agrária, através do Deputado
Marcelo Rezende, tem também extrema boa-vontade. O ITER está até
fazendo um estudo em relação a isso.

Quero cobrar, de público, uma posição do Governador Aécio, para
que, em vez de mandar a polícia reprimir trabalhadores rurais, como
agora em Buritis, faça a reforma agrária. Em Buritis, neste momento,
os trabalhadores rurais estão resistindo, querendo fazer uma
discussão para ter terra para trabalhar. No entanto estão juntando
batalhões da Polícia Militar de Buritis, de Arinos, de várias cidades
para cercar e reprimir o MST que age naquela região.

Peço à Polícia Militar que aja com cautela, pois são trabalhadores
que fazem reivindicações. Em muitos casos, são terras devolutas do
Estado. Que a Polícia Militar tenha cuidado com essa questão. Nós,
da Bancada do PT, colocamo-nos à disposição para fazer mediação,
discutir e encontrar uma solução pacífica. Não se pode permitir que o
Governo do Estado lave as mãos em relação à questão agrária,
agindo como se fosse caso de polícia.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Companheiro
Rogério Correia, agrada-me saber de sua atenção e cuidado com as
terras de Minas Gerais. E inadmissível essa transação comercial de
terras devolutas, que estão sendo vendidas por uma empresa sem
que nada aconteça, tudo continua como se fosse uma situação
normal.

Quero, de maneira muito especial, falar de um assunto em que você
tocou, sobre o eucalipto em Minas Gerais. Sabemos do desastre da
plantação do eucalipto como monocultura. Não se trata de plantar lha
de eucalipto aqui e outro ali. E a monocultura que nos preocupa.

A monocultura do eucalipto já tomou conta da região de
Itamarandiba, Carbonita e Capelinha, trazendo grande prejuízo para a
plantação de café em Capelinha, que era a fonte maior de riqueza -
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acho que ainda é. Lá estão os eucaliptais que empregam, em um
primeiro momento, as pessoas que plantam o eucalipto e depois de
algum tempo o desgalham, tirando os galhos mais finos. Depois, até o
corte é mecanizado. Primeira poda, segunda poda e, às vezes, não
chega à terceira poda. O desemprego está aí, a terra ressecada, a
fauna e a flora, prejudicadas. Tudo isso acontece de maneira que
parece muito normal.

Os plantadores de eucalipto, as empresas Aracruz, Bahia Sul,
Cenibra e tantas outras, estão chegando no Mucuri e no médio e
baixo Jequitinhonha e comprando terras a qualquer preço. Ontem
encontrei uru senhor que falava do preço atual das terras na região do
Mucuri. Houve uma inflação no preço do alqueire de terra na região.
Entendi logo o motivo dessa inflação. As empresas plantadoras de
eucalipto estão pagando preços irresistíveis a quem quiser vender
suas terras para plantar eucalipto. Alem disso, quando a pessoa - o
fazendeiro, o sitiante, o pequeno proprietário - resiste, fazem uma
segunda proposta de arrendar a terra. Pagam o preço que a pessoa
pedir, pagam o arrendamento estimulando a pessoa a plantar o
eucalipto, já que eles compram toda a produção. Primeira poda,
segunda poda, depois já não dá muito bem. Então, não tendo mais
como continuar produzindo, é desfeito o contrato, a terra é sua, tchau,
e acabou-se.

Em 31 de agosto, aconteceu em Teófilo Otôni um seminário sobre o
eucalipto. Foi bom. Houve grande participação. Até o Secretário José
Carlos Carvalho esteve presente. Todo o seminário ou, pelo menos, o
que pudemos perceber foi bancado pelas reflorestadoras de eucalipto.

Lá estavam dois técnicos conhecedores do assunto, que têm curso
superior e especializaram-se na discussão da plantação de eucalipto.
Expuseram aos participantes do seminário o desastre da plantação de
eucalipto. A seguir, falaram os técnicos, empregados e funcionários da
empresa. Problema social, para eles, não existe. Como não têm
argumento para contestar o que os dois primeiros falaram, partiram
para a economia, como se pudéssemos, no mundo de hoje, ficar
presos e pendurados apenas na economia. Apresentaram gráficos
sobre quanto rende cada hectare, que produção a empresa compra,
para quê, o que faz e o que não faz com o eucalipto. Ficaram presos
apenas ao aspecto econômico.
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Aí vem nossa preocupação: será que os vales do Mucuri e do

Jequitinhonha, tão castigados pela falta de chuva, ainda vão estar
sujeitos a esse desastre dos maciços de eucalipto? Não digo
empresas, mas há pessoas que estão tão encantadas com o lucro
imediato que estão derrubando mata nativa e plantando eucalipto.

Para se ter uma idéia, fez-se a colocação, que ninguém contestou,
de que, em Rio Pardo de Minas, Norte do Estado, cerca de 400
nascentes, córregos e rios desapareceram depois que o eucalipto
tomou conta do município. Na região, ninguém que é lavrador, que é
trabalhador quer ouvir falar em eucalipto. O povo está desempregado,
e o eucaliptal não rende mais. Conclusão: a desgraça está feita.

Quero participar dessa reunião. E interesse nosso. Temos
acompanhado o problema, lido a respeito e discutido o assunto. E um
horror o povo morrer de fome por causa de lucro temporário que vai
apenas para empresários.

Os técnicos das empresas só souberam dizer o quanto as
plantações de eucalipto iriam render e lucrar. Nossa pergunta é: lucro
para quem? Rendimento para quem? Vantagens para que grupo?
Com certeza, para os trabalhadores, para os pequenos fazendeiros,
para os que estão sofrendo, o lucro não chegará.

O Deputado Rogério Correia - A Deputada Maria José Haueisen
disse muito bem que não se pode permitir que no Mucuri e no
Jequitinhonha venha a acontecer tal desastre. A Deputada Ana Maria,
que é do Norte de Minas, conhece muito bem o malefício da
destruição de grande extensão de cerrado para conseqüente plantio
de eucalipto. Essa troca não significou avanço, senão aparentemente.
Em médio prazo, assistimos ao desgaste decorrente da devastação
do cerrado.

Hoje falamos da necessidade da recuperação do rio São Francisco,
tendo em vista a transposição de suas águas. Não se pode falar em
recuperação do rio São Francisco se não se falar também em
recuperação do cerrado.

O cerrado tem uma recuperação extraordinária. Depois de sete anos
de destruição, refaz-se totalmente. Isso já aconteceu, por exemplo,
em Indaiabira, perto de Rio Pardo de Minas e de Taiobeiras. Fez-se a
exploração, e a área recuperou-se. Recentemente, a empresa voltou à
região e derrubou novamente o cerrado. Mas os tempos são outros.
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Desta vez, a população mobilizou-se, filmou a destruição e levou a
prova ao Ministério Público. A empresa, para esconder a devastação,
enterrou os pequizeiros e as árvores do cerrado. Cavou enormes
crateras, jogou dentro as árvores e tapou com areia. Foi uma empresa
do tipo da Floresta Minas. Tenho a fita em meu gabinete, a qual,
oportunamente, mostrarei à Comissão de Meio Ambiente.

Essas empresas fazem e acontecem pelo sertão afora. Não é
possível que não consigamos dar um basta. Temos de levar até o fim
a investigação da denúncia de empresa que vende terra pública, para
não permitir isso.

O Judiciário deveria ter, com esse tipo de empresa, o mesmo rigor
que tem quando se trata de pedir a prisão de José Rainha, da esposa
de José Rainha, dos pequenos. Mas não possibilita que terras
públicas sejam novamente colocadas à disposição do Estado,
inclusive para efeito de reforma agrária.

Hoje à tarde não estarei aqui, uma vez que representarei a
Assembléia no Encontro Nacional dos Povos do Cerrado, em Goiânia,
que acontece anualmente. Esse encontro é importante porque
discutiremos a questão ambiental, o cerrado, o desenvolvimento
sustentável. O cerrado representa 51% das terras de Minas Gerais.
Por isso é necessária a integração com Goiás, com Mato Grosso e
com outros Estados.

Tive o prazer de ser o autor da Lei do Pró-Pequi, aprovada por
unanimidade nesta Casa E necessário que o Pró-Pequi se torne uma
realidade não só nesta Casa como também no Brasil, para que o
desenvolvimento sustentável seja não apenas um desejo, mas uma
marca permanente para os Estados que têm no cerrado uma marca
de formação.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Rogério
Correia, não poderia deixar de cumprimentá-lo pelo feliz
pronunciamento, principalmente quando se refere ao MST.

Aproveito para ser solidária com uma grande líder dos sem-terras, a
esposa de José Rainha, Deolinda Alves de Souza, que foi presa em
casa, deixando os filhos chorando. E o cúmulo do desrespeito uma
prisão por motivos políticos de quem quer combater o MST e
privilegiar os grandes proprietários de terras.

No mesmo jornal, lemos que um grande sonegador condenado a
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quatro anos e meio de prisão acaba de sair da cadeia. Não
podemos aceitar essas contradições.

Quando nosso companheiro Marcos Helênio, ex-Deputado, estava
no ITER, muitas vezes conseguiu, através do diálogo, resolver
questões dos sem-terras. Atualmente, Marcos Helênio está no INCRA,
onde tem procurado exercer a função de interlocução com o [TER.
Queremos que os órgãos federais de um Governo em que
acreditamos intervenham para que essas injustiças não mais
aconteçam neste País, que é um grande concentrador de terras.

Posteriormente nos aprofundaremos nessa discussão. Mas não
poderíamos deixar de ser solidária com uma companheira que fica
excluída de seus direitos políticos e de expressão em defesa dos
excluídos.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara.

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Sr. Presidente, peço
condescendência a V. Exa, Neste momento, em Ribeirão das Neves,
estão sendo despejadas famílias de sem-tetos que ocupavam o lixão
da cidade, onde o Juiz os manteve sob liminar, vivendo quase como
porcos. Esse pessoal localizou uma área verde na cidade, construiu
uns barracõezinhos e estão morando nessa área. 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.

Aproveitando o ensejo de ver V. Exa. tão emocionado com relação
aos sem-tetos, aos sem-terras, gostaria de pedir ao PT que fosse
àquela cidade para ver o que está sendo feito pela Polícia Militar. 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 polícia para prender os traficantes fugitivos dos
presídios da cidade. E da maior gravidade, Deputado Rogério Correia,
por isso faço essa denúncia.

Seria bom que V. Exas. acompanhassem o despejo dessas pessoas
que vivem do lixão. E uma imundície que ocorre naquela cidade com a
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participação direta do seu partido. É triste, lastimável, e pediria o
apoio de V. Exa. para que fosse assistir ao que ocorre em Ribeirão
das Neves neste momento. A única coisa que o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos faz é defender bandidos e traficantes.

Não vim aqui para um debate, solicito a V. Exas. que tenham a
hombridade de ir à cidade de Ribeirão das Neves assistir ao que está
ocorrendo. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado Irani Barbosa, solicito a V.
Exa. que tenha mais cuidado com as palavras. Não admito que V.
Exa., em especial, num aparte a mim, diga que o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, Deputado Durval Angelo, apóia
traficantes.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Traficantes de Ribeirão dás
Neves.

O Deputado Rogério Correia - Não concedo aparte a V. Exa. Se
quiser, ocupe a tribuna de outra forma. V. Exa, não prova o que fala e
nunca provou. Não prova e acha que é mais macho que os outros,
mas não é. V. Exa. tenha muito cuidado com as questões. Não admito
essa falta de decoro. Peço ao Presidente que não admita essa falta de
decoro. V. Exa. não é mais homem nem menos homem que ninguém.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Deputado Irani
Barbosa, solicito que V. Exa. tenha mais respeito com o colega.

O Deputado Rogério Correia - Não admito que esse tipo de coisa
seja falada contra Deputado do PT, se V. Exa. não tem provas. Peço a
V. Exa. que não faça mais isso, não me peça aparte para fazer esse
tipo de baixaria na Casa.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas que nos vêem, ações como
esta, Sr. Presidente, já estou cansado de ver nesta Assembléia.

Já fomos testemunhas de ações mais agressivas e deselegantes,
mais antiéticas e com falta de decoro sem precedentes, como
acabamos de presenciar.

Sr. Presidente, V. Exa. é o Presidente da Comissão de Ética, a
acusação feita aqui por um Deputado de seis mandatos contra seu
colega tem de ser esclarecida. Do contrário, a Casa perderá sua moral
e a razão de ser. Essa é uma agressão a um Poder. Não podemos
aceitar isso.
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Gostaria de solicitar a V. Exa. que abra imediatamente a

Comissão de Ética para sabermos onde está a verdade. Ou esse
Deputado é o dono da verdade ou alguém é conivente com o crime
organizado. Não podemos permitir isso. As pessoas não podem ver
das galerias ou por meio da TV Assembléia acusações tão graves
contra um colega nosso. Temos de reagir. Esse jogo não pode ter
empate. Ou um é criminoso ou o outro é mentiroso. Não dá para
convivermos com isso. O meu aparte é para isso.

Não quero entrar no mérito sobre o que está acontecendo em
Neves, mas faltou um pouco da verdade. Se há lá Polícia militar, se há
ação de despejo que está sendo cumprida, alguém foi autor dessa
ação. Se há área verde, com certeza quem propôs a ação foi o
Prefeito daquela cidade, que não é do PT. E bom que se esclareça.
Não quero entrar no mérito nem dizer o que está certo ou errado. Para
que se tenha uma ação do Juiz, a justiça tem de ser provocada.
Tenho certeza de que a área verde não está sob o comando do PT.

Concluindo, o que quero é pedir a esta Casa que instale uma
comissão de ética para averiguar essas acusações. Parece que aqui
há 76 bandidos e um único Deputado sério. Não podemos continuar
convivendo com isso. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito o

encerramento, de plano, da reunião, pois não há quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

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

a discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei n°s
15.577, 15.579, 15.580, 15.582 e 15.585, uma vez que permaneceram
em ordem do dia para discussão por seis reuniões.

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

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°861/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Resolução n°
861/2003 institui o Prêmio Terceira Idade em Ação e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/7/2003, 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, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, "a", c/c os arts. 195 e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O prêmio instituído pelo projeto em análise será conferido pela

Assembléia Legislativa do Estado, anualmente, a 10 pessoas com
idade igual ou superior a 65 anos que se destacarem pela
permanência plena no exercício de suas atividades.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados
os seus princípios, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem e, em seu § 1 0 , declara que "são
reservadas ao Estado as competências que não lhes sejam vedadas
por esta Constituição". Após análise da distribuição da competência
legislativa fixada pela Carta Magna, entendemos que a instituição de
homenagem cívica faz parte da competência remanescente do
Estado.

Por se tratar de matéria relacionada às atividades da Assembléia
Legislativa, o projeto de resolução é a espécie normativa adequada,
pois resultará de decisão colegiada dos agentes políticos que
compõem o Poder Legislativo, mas não estará sujeito 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 de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia.

Tendo em vista que o prêmio proposto constitui-se em medalha e
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diploma especialmente criados para a ocasião e que é necessário
adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao final, o
Substitutivo n° 1, que institui a Medalha Terceira Idade em Ação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Resolução n° 861/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Medalha Terceira Idade em Ação.
A Assembléia Legislàtiva do Estado de Minas Gerais aprova
Art. 1° - Fica instituída a Medalha Terceirà Idade em Ação, a ser

concedida, anualmente, pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a dez pessoas com idade igual ou superior a sessenta e
cinco anos que se destaquem pelo pleno exercício de suas atividades.

Art. 20 - Os agraciados serão escolhidos por comissão formada
pelos membros da Mesa e da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social da Assembléia Legislativa.

Art. 3° - A entrega da Medalha, acompanhada de diploma, será feita
pelo Presidente da Assembléia Legislativa em reunião espécial, após
registro em livro próprio, em que constarão os dados dç agraciado e o
motivo da outorga.

Art. 40 - Compete à Mesa da Assembléia, por meio de deliberação,
regulamentar esta resolução.

Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°19/2003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros desta Casa, e tendo como primeiro

signatário a Deputada Ana Maria Resende, a proposição em estudo
visa a eliminar o prazo de opção pelo regime de 40 horas semanais
para Especialistas de Educação.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/2/2003, a proposição foi
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encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer para
o 10 turno, nos termos do art. 201, c/c o art. 111, 1. "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
O art. 288 da Constituição do Estado, em seu "caput", determina que

a jornada de trabalho de ocupante de cargo das classes de
Especialista de Educação será cumprida no regime básico de 24
horas semanais. O § 1° ressalva o direito de optar pelo regime de 40
horas semanais, assegurado o vencimento correspondente a essa
jornada. Entretanto, no § 2 0 , esse direito é restrito a Especialistas em
início de exercício, pois é concedido a eles prazo máximo de 90 dias
para manifestarem sua opção.

A proposição, que visa a suprimir o § 2° do art. 288 da Constituição
do Estado, tem a finalidade de permitir que esses servidores possam
requerer a ampliação da jornada de trabalho. O regime de 40 horas
possibilita a dedicação integral desses profissionais, o que representa
um ganho para a educação. Seria então o caso de conceder outra
oportunidade para que tais servidores possam reconsiderar sua opção
inicial.

E bom lembrar que a alteração da jornada de trabalho não causaria
nenhum prejuízo aos alunos, tampouco provocaria desordem nos
trabalhos escolares, pois a ampliação de carga horária de trabalho e
as alterações nos quadros de pessoal das escolas são medidas
administrativas determinadas pela Secretaria de Estado da Educação,
que estabelece períodos anuais para que as mudanças referidas
sejam efetivadas sem comprometer as atividades desenvolvidas nas
escolas.

Além disso, o prazo máximo de 90 dias para que o Especialista de
Educação faça a sua opção traz prejuízos para o ocupante do cargo,
não só financeiros, mas também do ponto de vista profissional, pois
ele estará impossibilitado de consagrar-se de maneira plena à
educação.

O Estado, por sua vez, está ferindo o princípio constitucional de
isonomia ao tratar de modo diverso a mesma classe de servidores. E
bom lembrar ainda que há carência de profissionais disponíveis em
tempo integral nos quadros de pessoal da educação. Se o Estado
possibilitar o aumento de Especialistas de Educação em regime de 40
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horas, com certeza o sistema educacional será mais bem assistido.

Portanto, a supressão do § 2 0 do art. 288 da Constituição do Estado
nos parece medida conveniente, que não só criaria condições de
trabalho mais vantajosas aos Especialistas de Educação, mas
também beneficiaria o sistema educácional, sem causar transtorno às
atividades escolares.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 19/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 36/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 36/2003 visa a alterar a Lei n° 5.301, de 16/10/69,
que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo adicionar ao rol de

modalidades de promoção aplicáveis aos militares estaduais da ativa,
pertencentes ao quadro de praças, a promoção por tempo de serviço.
A modificação seria empreendida mediante alteração dos arts. 206,
207 e 214 do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar - EPPM (Lei n°
5.301, de 16/10/69). Prevê, ainda, uma regra transitória, incidente
sobre os soldados que, na data da publicação da nova lei, tenham
cumprido os requisitos para serem promovidos por tempo de serviço.

Observe-se que a legislação a ser modificada, conquanto se refira
expressamente aos policiais militares, abrange, na realidade, policiais
e bombeiros militares, por força do disposto no art. 100 do Ato das
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Disposições Constitucionais Transitórias, adicionado à Constituição
Estadual pela Emenda à Constituição n° 39, de 1999.

Atualmente o EPPM prevê as possibilidades de promoção por
antigüidade (art. 214) e merecimento (art. 215), concedidas duas
vezes por ano, nos dias 21 de abril e 10 de outubro. A promoção por
antigüidade cabe à praça mais antiga da corporação, desde que
satisfeitos os requisitos que permitam a concessão do benefício, quais
sejam a inexistência de qualquer das restrições contidas no art. 209 e
o cumprimento dos períodos de interstício e arregimentação, nos
termos dos arts. 210 a 213 do mesmo diploma.

O Estatuto dos Militares estatui, também, a promoção por
necessidade do serviço, assim como as concedidas em virtude de ato
de bravura, "post mortem" ou por incapacidade superveniente, devida
ao praça que se encontre no quadro de acesso. Em todas essas
hipóteses, a promoção poderá ser concedida a qualquer tempo.

A promoção que se pretende, por tempo de serviço, consistirá no
acesso, pelo Soldado ou pelo Cabo, à classe subseqüente de sua
carreira, após dez anos de efetivo exercício na mesma graduação,
observados determinados requisítos, como estar pelo menos no
conceito 6-24, nos termos do Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado, e estar apto no treinamento policial básico.

A matéria insere-se na órbita da competência legislativa do Estado,
consoante o art. 25 da Constituição da República. O art. 90 da
Constituição mineira dispõe sobre a reserva ao Estado da
competência que não lhe seja vedada pela Constituição da República.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos
autônomos vinculados ao Estado, com a finalidade de executarem
atividades de segurança pública, nos termos do art. 144 da
Constituição brasileira:

"Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 5' - Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a
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preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares,
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil.

§ 60 - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios".

Os servidores desses órgãos, conforme o texto constitucional, são
denominados militares estaduais. O art. 42 da Carta Magna define o
"status" jurídico dessa categoria de servidores e, em seu § 1°; fixa a
competência de lei estadual específica para dispor sobre as matérias
do art. 142, § 3 0 , inciso X, dispositivo que determina o seguinte:

"Art. 142 - .....................................
§ 3° - .............................................
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de

idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração., as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra".

Não resta dúvida quanto à competência do legislador estadual para
dispor sobre a matéria tratada no projeto sob análise. O tema,
entretanto, deve ser tratado em lei complementar, como de fato está
sendo. Isso em virtude dos arts. 65, § 2 0 , III, 39, "caput", e 143 da
Constituição do Estado.

A iniciativa para se deflagrar o processo legislativo, neste caso,
pertence privativamente ao Governador do Estado, nos termos do art.
66, III, "b", da Carta Mineira.

Vê-se que, do ponto de vista formal, a proposição não encontra
óbice no plano jurídico-constitucional.

Materialmente, a proposta se revela, igualmente, em harmonia com
os cânones constitucionais. O militar estadual tem direito a uma
carreira determinada e a regras claras, abrangentes e criteriosas
sobre promoções. Tais garantias derivam do art. 39 da Constituição
do Estado e, acima de tudo, decorrem da aplicação dos princípios
constitucionais que regem a administração pública, mormente os da
impessoalidade, razoabilidade e eficiência.
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A adoção de outro critério para o acesso dos Soldados e Cabos

na carreira imprime caráter mais democrático à promoção. A nova
modalidade de promoção não só mantém a plena aplicação das hoje
existentes, mas também permite maior justeza na escolha dos praças
beneficiados. Trata-se, assim, de medida que, em última análise,
tenderá a produzir maior eficiência nos serviços públicos
desempenhados pelos militares. E investimento em segurança
pública, mediante maior reconhecimento e melhores condições de
trabalho para os praças das corporações militares.

Note-se que o critério estabelecido na proposição, implemento de
tempo de serviço no efetivo exercício de graduação militar, é fator
tradicionalmente utilizado para a aferição de mérito do servidor
público. Assim é que adicionais, incorporações remuneratórias,
promoções e progressões são constantemente atribuídos ao servidor
que cumpre certo lapso temporal no regular desempenho da função
pública. O projeto em estudo trafega nessa corrente, revelando-se
meio adequado aos fins que pretende atingir.

Cumpre assinalar, quanto ao texto da proposição, a existência de
uma impropriedade jurídica, que deve ser suprimida. Trata-se da
imposição de requisito para a promoção por tempo de serviço, que
consiste em o praça não estar em juízo. Ora, o direito à jurisdição é
garantia inerente à cidadania, constituindo direito fundamental do
cidadão e, por isso mesmo, inalienável. Seja na condição de autor,
que reivindica direito, ou até de réu em processo penal, que goza da
presunção de inocência, o militar não pode ser punido por ser parte
em ação judicial. Impor ao militar não estar "sub judice" para que ele
possa ser promovido é restringir o alcance de cláusula constitucional
que resguarda o direito à apreciação de seus interesses jurídicos pela
via judicial. Por essa razão estamos propondo a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar
n° 36/2003 com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso III do art. 214 da Lei n°5.301, de 16 de outubro

de 1969, constante no art. 2 0 .
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.



840
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Weliton Prado - Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°39/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em análise
prevê a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos
nos currículos do ensino médio.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta não
encontrou óbices de natureza jurídica, constitucional ou legal à sua
tramitação.

Recebido o projeto na Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, foi realizada audiência pública para a discussão do tema.
Na oportunidade, o autor do projeto apresentou um substitutivo à
proposição inicial. Encontra-se agora a matéria pronta para receber
parecer desta Comissão quanto ao mérito, no 1° turno, nos termos do
art. 102, VI, "a", c/c oart. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, é indispensável considerar que a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (Lei Federal n° 9.394, de 1996),
procurando atender a antigas aspirações nacionais, acatou a
flexibilidade como uma das vertentes de sua formulação. A
flexibilidade subentende a descentralização e a desconcentração e
objetiva a autonomia das escolas na definição de suas propostas
pedagógicas. Assim, a ação normativa deve ser desenvolvida sem
descurar-se dessa linha de conduta.

Por outro lado, cumpre destacar que a citada lei também indica,
expressamente, como contexto relevante o exercício da cidadania,
embora deixe explícito que a proposta pedagógica deva pressupor o
fato de que os temas relativos a cidadania não podem limitar-se a uma
disciplina específica e não são privilégio de uma área estanque do
currículo. São temas transversais, que devem trespassar todas elas.

Como bem estabelece o Parecer do Conselho Nacional de
Educação n° 15/98, "o exercício da cidadania é testemunho que se
inicia na convivência cotidiana e deve contaminar toda a organização
curricular. As práticas sociais e políticas, as práticas culturais e de
comunicação são parte integrante do exercício cidadão, mas a vida
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pessoal, o cotidiano, a convivência e as questões ligadas ao meio
ambiente, ao corpo, à saúde e à vida social também".

Por fidelidade a esses fundamentos, a questão do trânsito foi
abordada nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema local,
dentro dos temas transversais. Ao tecer a justificativa e esclarecer
sobre a relevância dos temas transversais, assim está especificado
nos Parâmetros Curriculares:

"E preciso ressaltar a importância do acesso ao conhecimento
socialmente acumulado pela humanidade. Porém, há outros temas
diretamente relacionados com o exercício da cidadania, há questões
urgentes que devem necessariamente ser tratadas, como a violência,
o uso dos recursos naturais etc. Esses temas devem ser tratados pela
escola ocupando o mesmo lugar de importância do ensinamento de
Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia. ( ... ) A
finalidade última dos temas transversais se expressa neste critério:
que os alunos possam desenvolver a capacidade de posicionar-se
frente às questões que interferem na vida coletiva, superar a
diferença, intervir de forma responsável".

Diante dessas considerações, fica evidenciada a pertinência da
proposição sob exame, que se coaduna com os princípios que
moldaram a edição da legislação federal vigente sobre educação, uma
vez que não se pretende a introdução de mais uma disciplina na grade
curricular, mas sim a inserção de conteúdos e atividades a serem
trabalhados nas diversas disciplinas já constantes do currículo
escolar.

Cumpre salientar que o Código Brasileiro de Trânsito (Lei Federal n°
9.503, de 23/9/97), em seu Capítulo VI, determina que a educação
para o trânsito é direito de todos e será promovida na pré-escola e nas
escolas de ensino fundamental, médio e superior por meio de
planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de
atuação. Como se verifica, o texto da lei é incisivo ao determinar a
obrigatoriedade da educação para o trânsito. Não obstante, as escolas
em geral não conseguiram dar cumprimento à norma, apesar de
inúmeros programas e ações isolados, idealizados tanto por órgãos
oficiais como por empresas privadas. A Volvo, por exemplo,
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desenvolve um projeto interessante. A UNESCO programou
recentemente a implementação de um projeto educativo denominado
Rumo à Escola (educação e trânsito), em parceria com o Ministério da
Justiça e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. O
objetivo do projeto seria justamente inserir o trânsito como tema
permanente de estudo, análise e reflexão nas escolas brasileiras. No
entanto, essas iniciativas não lograram atingir um universo
considerável de educandos.

Basta sair às ruas para observar o desrespeito às leis, em particular
às leis de trânsito. Esse desvio de comportamento tem raízes
profundas, entre as quais o sentimento de impunidade. O antropólogo
Roberto DaMatta afirmou, em recente entrevista, que o
comportamento selvagem de tantos motoristas brasileiros expressa
lacunas civilizatórias do País.

Campanhas educativas são importantes. Programas de adesão
voluntária também. Mas para garantir eficácia à educação para o
trânsito tornam-se necessárias ações pedagógicas contínuas e
progressivas, com vistas a uma conscientização em massa para os
cuidados nas ruas e estradas.

A mudança dessa realidade passa, sem dúvida, por uma
transformação de hábitos e valores. Já afirmava o sábio grego da
antigüidade Cláudio Galeno que "o hábito é uma segunda natureza".
No entanto, para que a mudança de hábitos ocorra, para que seja
possível alterar de forma duradoura comportamentos, é imprescindível
a implementação de atividades permanentes.

Sem qualquer dúvida, o espaço primordial para a orientação segura
quanto ao exercício da cidadania é a escola, ambiente capaz de
possibilitar aos estudantes sua transformação em membros
conscientes da vida social. Portanto, é possível o desenvolvimento de
novos valores, posturas e atitudes, ou seja, é possível educar para o
exercício de atitudes cidadãs no espaço público, conscientizando
crianças e adolescentes - que vivenciam o dia-a-dia do trânsito - como
pedestres, passageiros, ciclistas e futuros motoristas.

Nesse aspecto, para que haja sucesso na aplicação da lei, a ação
educativa deve estender-se desde os primeiros anos da criança na
escola até o último ano do ensino médio - momento em que o
adolescente sonha em obter sua habilitação para dirigir veículos. Seja
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qual for a estratégia pedagógica idealizada pela escola, o
importante é que o tema seja trabalhado durante todo o ano,
atravessando todas as disciplinas pela criação de interfaces, de
maneira que Português, Matemática etc. se  utilizem de exemplos que
conscientizem os alunos dos efeitos perversos da má educação no
trânsito. Assim, na Física, por exemplo, poderá ser avaliada a questão
da velocidade e de seu fascínio, o estudo dos impactos nas colisões
sem cinto de segurança, os deslocamentos etc. Na Química e na
Biologia poderá ser abordada a questão dos efeitos nocivos do
consumo de álcool e sua influência sobre os reflexos etc. No ensino
fundamental o professor poderá partir da própria sala de aula - menor.
espaço ocupado pelo aluno na escola. Posteriormente, as reflexões
podem partir do bairro ou da cidade, levando os alunos a conhecer o
lugar onde moram e os principais problemas inerentes às relaçõeS
sociais. Mais tarde, será a vez da reflexão quanto ao comportamento
das pessoas em relação aos direitos e deveres, aos limites da
liberdade em relação ao cumprimento das leis.

Quanto aos problemas acarretados pelo trânsito, cumpre ressaltar.
que o tema é muito mais sério e preocupante do que possa parecer à
primeira vista. Está estatisticamente provado que, nas grandes
cidades brasileiras, o trânsito mata mais de 20 mil pessoas por ano.
Destaque-se que as vítimas, em sua maioria, têm entre 15 e 44 anos.
Resumidamente: o trânsito no Brasil mata mais do que as guerras. Em
1987, por exemplo, ano em que morreram 50 mil pessoas no Brasil
por acidente, demonstrou-se que o Brasil matava em suas estradas
tanto quanto uma guerra do Vietnã por ano.

Um dado alarmante é que os quantitativos oficiais de óbitos em
decorrência do trânsito não retratam o quadro real, uma vez que são
computadas somente as vítimas fatais no momento do acidente.
Aquelas pessoas encaminhadas para hospitais que, posteriormente,
acabam por falecer não integram as estatísticas. Conforme dados
constantes do "site" do DER-MG, 70% dos leitos hospitalares na área
de traumatologia são ocupados por pessoas que sofrem acidentes de
trânsito, resultantes de atropelamentos ou colisões. Ortopedistas,
cardiologistas, neurologistas, cirurgiões e outros médicos de várias
especialidades, além de enfermeiros, destinam boa parte do seu
tempo de trabalho ao atendimento de vítimas de acidente de trânsito,
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quando poderiam estar a serviço de outros pacientes. Assim, sob o
aspecto de gestão pública, observa-se que tal fato onera a sociedade
com um todo e poderia deixar de existir se os acidentes de trânsito
fossem evitados.

Ainda de acordo com as estatísticas, a maior causa dos acidentes
de trânsito centra-se no condutor de veículos. Do total de acidentes,
75% são causados por falhas dos condutores; 12%, por problemas
nos veículos; 7%, por causas diversas, e 6%, por deficiências das vias
públicas. Ou seja, pode-se dizer que o homem é responsável, direta
ou indiretamente, por mais de 90% dos acidentes. Entre as diversas
causas pode-se citar a imprudência dos motoristas, o excesso de
velocidade, o desrespeito à sinalização, a ingestão de bebidas
alcoólicas, as ultrapassagens indevidas, a falta de obediência às
normas de circulação e conduta (tanto de motoristas quanto de
pedestres), a falta de urbanidade no trânsito. Se quiséssemos resumir
todas essas causas, poderíamos dizer que a maioria dos acidentes
ocorre por falta de educação para o trânsito.

E urgente, portanto, uma atitude enérgica e persistente por parte da
sociedade, em conjunto com a administração pública, para que a
população seja - pela educação - poupada das estatísticas de vítimas
fatais, que situam o Brasil como um dos recordistas de acidentes de
trânsito em todo o mundo. Minas Gerais não é uma exceção. Portanto,
cabe aos representantes no parlamento mineiro uma ação legislativa
contundente que possibilite a transformação dessa realidade.

Finalmente, esclarecemos que, com algumas alterações, será
acatado o substitutivo apresentado pelo próprio autor, proposto a
partir das conclusões da profícua audiência pública realizada na
Assembléia Legislativa. A ementa da proposição inicial precisa ser
modificada, uma vez que o objetivo que se pretende é uma ampla
ação educativa. Por esse mesmo motivo e por todos os argumentos já
apresentados, essa ação deve estender-se desde o início da vida
estudantil até o ensino médio. Essa proposta, que se coaduna com as
determinações do Código de Trânsito Brasileiro, possibilitará eficácia
à transversalidade pretendida, para os temas relativos à cidadania,
pelos parâmetros curriculares nacionais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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39/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a inclusão de conteúdos e atividades relativos à

cidadania e ao trânsito, de forma multidisciplinar, nos currículos do
ensino fundamental e médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental e médio, integrantes do

sistema estadual de ensino, incluirão em seus currículos conteúdos e
atividades relativos à cidadania e ao papel do cidadão no trânsito, a
serem desenvolvidos nas várias disciplinas curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que trata o "caput" terão como
objetivo promover conhecimentos voltados para a formação da
cidadania e para o desenvolvimento de comportamentos e atitudes
que promovam a segurança no trânsito, em conformidade com o
disposto na Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 20 - Cabe à Secretaria de Estado da Educação, em colaboração
com os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito no
Estado de Minas Gerais, oferecer sugestões de conteúdos e
atividades a serem desenvolvidos de forma multidisciplinar nos
diversos níveis de ensino e divulgar o material didático adequado.

Art. 30 - O Poder Executivo poderá utilizar-se de recursos do Fundo
Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito - FUNSET -,
conforme previsto no parágrafo único do art. 320 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias após a data de sua publicação.

Parágrafo único - A regulamentação instituirá mecanismos de
fiscalização do cumprimento desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação

Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°81/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.09612002, proíbe a utilização do Aeroporto da Pampulha, em Belo
Horizonte, para vôos comerciais.

Publicada em 27/2/2003, foi a matéria distribuída preliminarmente a
esta Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise, que proíbe a utilização do Aeroporto da

Pampulha, em Belo Horizonte, pelas companhias aéreas com
finalidade comercial e determina que estas deverão utilizar, tão-
somente, o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, é oriunda do
Projeto de Lei n° 2.096/2002. Esta Comissão, na legislatura passada,
discutiu amplamente a questão e emitiu parecer sobre a matéria, o
qual passaremos a expor.

A constitucional idade do projeto esbarra em questões relativas ao
modelo de repartição de competências entre os entes federados

.adotado pela Constituição da República. O constituinte de 1988
acolheu o principio da predominância do interesse, sendo que à União
cabem aquelas matérias e questões em que predomina o interesse
geral, aos Estados, as matérias de predominante interesse regional, e
aos municípios, os assuntos de interesse local. Segundo Alexandre de
Moraes ("Direito Constitucional", ga ed. São Paulo : Editora Atlas,
2001), o legislador constituinte, adotando o referido princípio,
estabeleceu quatro pontos básicos no regramento constitucional para
a divisão de competências administrativas e legislativas: áreas de
atuação legislativa concorrente, áreas comuns de atuação
administrativa paralela, possibilidade de delegação e reserva de
campos específicos de competência administrativa e legislativa.
Assim, reservam-se à União aqueles poderes enumerados nos arts.
21 e 22 da Constituição da República, aos municípios, os enumerados
no art. 30, e aos Estados, os remanescentes, ou seja, os que não
sejam privativos da União ou dos municípios.

0 art. 21, XII, "c", da Constituição da República determina que
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compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra-
estrutura aeroportuária. Os incisos 1 e X do art. 22, por sua vez,
estabelecem ser de competência privativa da União legislar sobre
direito aeronáutico e navegação aérea.

Segundo o art. 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Federal
no 7.565, de 1986), os aeródromos públicos, como o Aeroporto da
Pampulha, 'constituem universalidades equiparadas a bens públicos
federais, enquanto mantida a sua destinação específica, embora não
tenha a União a propriedade de todos os imóveis em que se situam".
Verifica-se, portanto, que somente a União pode explorar e regular a
navegação aérea, sendo responsável, até mesmo, pela infra-estrutura
aeroportuária.

Por outro lado, a localização dos aeroportos constitui assunto de
interesse local, vale dizer, a matéria diz respeito às normas e
condições para uso e ocupação do solo urbano, O Município de Belo
Horizonte, na Lei Municipal n° 7.166, de 1996, considera a zona em
que se localiza o Aeroporto da Pampulha "Zona de Grandes
Equipamentos - ZE -", ou seja, trata-se de região ocupada por grandes
equipamentos de interesse municipal ou a eles destinada. Voltando ao
Código Brasileiro de Aeronáutica, observe-se que o seu art. 43
determina que as propriedades vizinhas dos aeródromos e das
instalações de auxílio à navegação aérea estejam sujeitas a restrições
especiais especificadas pela autoridade aeronáutica.

Vimos, então, que a matéria em exame se situa na esfera de
competência de dois entes federados: da União, à qual compete
privativamente regular a navegação aérea, e do município,
responsável pelo estabelecimento de normas de uso e ocupação do
solo urbano, O Estado, portanto, ao qual competem apenas matérias
remanescentes, está excluído dessa relação.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 81/2003.
Sala das Comissões, lede setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Ermano

Batista - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°97/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 97/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Jr., "dispõe sobre a inclusão da categoria condomínios
residenciais na estrutura de consumidores da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Compete a esta
Comissão, nos termos do ai. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, emitir parecer sobre os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
Em 2001, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.543, com objeto

idêntico ao que ora se encontra em exame. Esta Comissão concluiu
por sua constitucionalidade, de forma acertada, o que podemos
afirmar depois de análise cuidadosa da matéria. Adotamos agora o
substitutivo apresentado naquela ocasião, pelas razões que passamos
a expor.

O projeto em apreciação objetiva, em linhas gerais, exigir maior
precisão no cálculo da tarifa de água cobrada dos condomínios de
apartamentos pela COPASA-MG. Como demonstra seu autor, o
consumo mínimo de água nos condomínios é apurado multiplicando-
se o número de apartamentos por 10m 3. Estabelece-se uma
presunção, uma estimativa de consumo, que muitas vezes pode não
corresponder à realidade. Como os condomínios terão de pagar
necessariamente por esse mínimo, haverá sempre a possibilidade de
desperdício. O consumo de água acaba crescendo, pois o condomínio
se sente estimulado a consumir mais para não ter de pagar pelo que
não consumiu.

A fim de resolver esse problema, o projeto determina que os
condomínios residenciais recebam tratamento próprio na lista de
consumidores da COPASA. Prevê também que o consumo mínimo
desses condomínios deverá ser de 60m 3, evitando-se, assim, a
operação matemática anteriormente referida.

A criação da COPASA foi autorizada pela Lei n° 2.842, de 5/7/63, e
os seus serviços de água e esgoto são regidos por regulamento
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aprovado pelo Decreto n° 32.809, de 1991. O Decreto n° 33.611,
de 1992, por sua vez, estabelece normas gerais de tarifação no
âmbito da referida Companhia. O seu art. 15 estabelece:

"Art. 15 - A conta mínima de água resultará do produto da tarifa
mínima pelo consumo mínimo por economia, observadas as
quantidades de economia de cada categoria e o serviço utilizado pelo
usuário.

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por
economia, não será inferior a 10 (dez) metros cúbicos mensais, para
todas as categorias".

Entende-se por economia, conforme o art. 2 0, item 19, do mesmo
decreto, "imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com
ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado
de instalação privativa ou comum para uso dos serviços de
abastecimento de água ou de coleta de esgoto".

Ocorre que muitos condomínios com unidades residenciais
pequenas, para moradia de uma ou duas pessoas, bem como salas
comerciais, têm consumo inferior ao mínimo, remunerando-se a
concessionária por um serviço que não é efetivamente prestado. Ora,
o consumo de água em salas comerciais se resume à descarga e ao
lavabo, não se justificando a remuneração da prestadora de serviço
com base no consumo mínimo.

Se não bastasse isso, o mencionado decreto determina que a
fixação da tarifa mínima incide sobre os imóveis desocupados, nos
termos do parágrafo único do seu art. 82:

"Art. 82- .......................................
Parágrafo único - Para efeito de faturamento, será considerado o

número total de economias existentes, inde pendente de sua
ocupacão". (Grifo nosso.)

Verifica-se, pois, que o critério adotado penaliza os pequenos
consumidores, visto que muitos deles pagam mais do que consomem,
acabando por subsidiar os grandes consumidores.

A injustiça desse critério ganha proporções inadmissíveis quando
incide sobre as classes sociais mais carentes, que comumente
constroem pequenos barracos no mesmo lote para a moradia dos
filhos recém-casados ou de familiares que chegam do interior. Cada
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unidade independente desse condomínio familiar, ainda que
desocupada, paga, pelo menos, o consumo mínimo, mesmo que
tenha consumido menos de 10m3 de água, o que revela a
perversidade do critério adotado.

Saliente-se que a tarifa de esgoto, nos termos do art. 24 do mesmo
decreto, é calculada com base em 100% da tarifa de água. Assim, se
de uma "economia" desocupada de um condomínio - conforme a
terminologia utilizada no citado documento legal - se cobra o consumo
mínimo de água equivalente a 10m 3, pelos serviços de esgoto,
também não utilizados, pagar-se-á idêntico valor, duplicando a
injustiça do critério adotado.

A prestação de serviços públicos pode ser remunerada por meio de
taxa ou tarifa, que são institutos distintos. Aquela é tributo, para a qual
se impõem os princípios constitucionais tributários, como os da
legalidade e da anterioridade, entre outros, além de ser compulsória e
passível de ser exigida pela mera disponibilidade do serviço; já a
tarifa, cobrada pela COPASA, conforme a legislação em vigor, tem a
vantagem de poder ser majorada sem a aquiescência do legislador, já
que não é um tributo. Se a tarifa tem essa vantagem para o
concessionário, tem a desvantagem de que está vinculada à
prestação efetiva do serviço. Ocorre que, como observou o tributarista
mineiro Sacha Calmon, "algumas concessionárias de serviço de
fornecimento de água querem as vantagens dos dois regimes sem as
respectivas desvantagens" ("Curso de direito tributário brasileiro". Ed.
Forense, 2001, pág. 415). Ora, tratando-se de tarifa, não pode a
concessionária cobrar por aquilo que não foi efetivamente oferecido,
como o faz, ao estabelecer o consumo mínimo por "economia".

Nesse sentido, não resta outra conclusão senão a de que o Projeto
de Lei n° 97/2003 é justo e inteiramente oportuno; no entanto, tendo
em vista as razões ora alegadas, é preciso fazer pequenos reparos no
conteúdo do projeto: afigura-se-nos mais recomendável determinar,
de forma clara, que o preço da tarifa de água cobrada dos
condomínios residenciais seja fixado com base no consumo efetivo.

Por fim, vale um esclarecimento: esta Comissão tem manifestado,
de forma reiterada, que o Estado não pode legislar sobre o serviço de
saneamento básico, porque compete ao poder concedente disciplinar
a matéria, nos termos do art. 29 da Lei n° 8.987, de 1995. 0 serviço
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de água é de competência do município com o qual a COPASA
celebra contrato de concessão. Ocorre que a COPASA, por meio do
mencionado decreto, disciplina a matéria, em caráter suplementar ao
que dispõem os contratos. Ora, se o Poder Executivo pode disciplinar
a matéria por meio de decreto, que é ato regulamentar, pode o Estado
fixar normas gerais e abstratas sobre a mesma matéria por meio de
lei.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 97 na forma
do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a cobrança de tarifas mínimas do serviço de

abastecimento de água pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A cobrança da tarifa do consumo medido de água tratada e

de esgoto nos serviços prestados pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG - tomará como parâmetro o consumo
efetivo no caso dos condomínios residenciais.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de sessenta dias contados da data da sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Weliton

Prado - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°378/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 353/99,
dispõe sobre a isenção das taxas de inscrição nos processos seletivos
das universidades estaduais para o aluno egresso da rede pública.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos seus
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto estabelece que fica isento do pagamento da taxa de
inscrição no processo de seleção para ingresso nos cursos superiores
das universidades mantidas pelo poder público estadual o aluno que
tenha cursado o ensino médio em estabelecimento da rede pública
estadual ou municipal.

A comprovação de que o aluno está habilitado a receber o benefício
proposto no projeto se dará mediante a apresentação do diploma de
conclusão do ensino médio ou de declaração da escola em que o
aluno estiver matriculado.

Em que pese a seu mérito, a proposição é de natureza
discriminatôria, uma vez que restringe o benefício proposto aos alunos
egressos das escolas públicas, partindo do equivocado pressiiposto
de que os estudantes egressos das escolas públicas sejam, todos
eles, pobres. Na realidade, nem todos os alunos das escolas públicas
são carentes de recursos financeiros, assim como nem todos os
alunos egressos de escolas particulares dispõem de fartos recursos
financeiros. Muitas vezes vemos estudantes pobres em escolas
particulares graças à concessão de bolsas de estudos ou ao auxílio de
terceiros.

Diante dessa realidade, entendemos oportuno apresentar o
Substitutivo n° 1, que propõe estender o benefício da pretendida
isenção a todos os candidatos que pertençam a família cuja renda
"per capita" não exceda 80% do salário mínimo.

No substitutivo proposto, também alteramos a expressão
"universidades" para "entidades de ensino superior mantidas pelo
Estado", de forma a alcançar todo o universo das instituições de
ensino superior mantidas pelo Estado, já criadas ou que venham a ser
criadas, sejam elas universidades, fundações ou tenham outra
denominação.

Como já dissemos, o requisito exigido para a concessão do
benefício foi mudado, de forma a garantir a concretização do
verdadeiro intuito do legislador, que é o de assegurar aos mais pobres
a oportunidade de concorrer ao ingresso em curso superior, "caminho
que pode levar milhares de jovens a encontrar uma oportunidade
única de ingresso no mercado de trabalho", conforme argumenta o
próprio autor do projeto em sua justificação. Deixamos para o Poder
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Executivo a tarefa de determinar a forma de comprovação desse
requisito quando da regulamentação do projeto.

Nesse passo, por meio das modificações propostas no substitutivo
que apresentamos, procuramos eliminar quaisquer vícios
discriminatórios ou que criem privilégios em favor de uma parcela da
comunidade estudantil em detrimento de outra que esteja em situação
semelhante.

O constitucionalista José Afonso da Silva é categórico ao afirmar
que "são inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela
Constituição" ("Curso de Direito Constitucional Positivo". P. 207.).
Conforme seus ensinamentos, uma das formas de se cometer esse
tipo de inconstitucionalidade consiste em "outorgar benefício legítimo
a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento
de outras pessoas ou grupos em igual situação. ( ... ) O ato é
inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia".

Não podendo nos furtar à verdade inserta nas palavras do ilustre
constitucionalista, promovemos as alterações ora postuladas por meio
do Substitutivo n o 1, o qual está conforme os princípios constitucionais
da igualdade e da isonomia, pressupostos fundaméntais da
democracia brasileira.

Por oportuno, cumpre ressaltar um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, consagrado no art. 30, III, da Carta
Magna: o de "reduzir as desigualdades sociais e regionais". Merece
ser destacado, ainda, o art. 206, também da Constituição Federal, que
busca pautar a educação por princípios democráticos, especialmente
no que tange à igualdade de condições para o acesso e a
permanência na escola.

Diante, pois, dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 378/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo

para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo
Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino
mantida pelo Estado o aluno pertencente a família cuja renda "per
capita" não exceda 80% (oitenta por cento) do salário mínimo.

Parágrafo único - A comprovação de renda a que se refere o "caput"
deste artigo será feita nos termos de regulamento.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão 1 Presidente e relator - Weliton Prado (voto

contrário) - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Moreira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°467/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n°
467/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 148/99,
dispõe sobre a publicação de matérias no "Minas Gerais", órgão oficial
dos Poderes do Estado.

Após publicação no "Diário do Legislativo" de 4/4/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão e à de Administração Pública para
receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O "Minas Gerais' é o jornal destinado à divulgação de atos oficiais

do Poderes do Estado que devem ser executados em seu território,
publicado pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG.

A proposição em exame tem por objetivo dar nova configuração ao
"Minas Gerais", cujas publicações se fariam em cadernos específicos,
com páginas distintas e numeração própria, sob os títulos "Diário do
Executivo", "Diário do Legislativo", "Diário do Judiciário" e
"Publicações de Terceiros". Determina, ainda, que o expediente do
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Tribunal de Contas do Estado deve ser publicado no "Diário do
Legislativo", sob título próprio, e que a matéria a ser inserida no
caderno "Diário do Legislativo" obedecerá à ordem estabelecida pelo
próprio Poder.

A autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -
foi criada pela Lei n° 11.050, de 1993, com personalidade jurídica de
direito público e autonomia administrativa e financeira, mediante a
transformação do órgão autônomo Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais, criado pela Lei n°8, de 1891, alterada pela Lei n°2.110,
de 1960. O art. 2° da lei que a criou, com a redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 11.707, de 1994, estabelece como finalidade da autarquia.
publicar o órgão oficial dos Poderes do Estado.

De acordo com o art. 10 da Lei Delegada n°49, de 2003, que dispõe
sobre a estrutura orgânica da administração pública do Podêr
Executivo do Estado, a Imprensa Oficial integra a administração
indireta do Poder Executivo por vinculação à Secretaria de Governo.

A Imprensa Oficial é, pois, uma autarquia, criada por lei específicaS
para publicar o órgão oficial dos Poderes do Estado, que funciona e
opera na forma estabelecida em sua lei instituidora e nos termos de
seu regulamento, sem subordinação hierárquica, mas sujeita ao
controle finalistico por parte da Secretaria de Governo, além do
controle externo do Tribunal de Contas. Faz parte, portanto, da
estrutura legal das entidades e dos órgãos que desempenham as
funções típicas do Poder Executivo, embora o serviço desempenhado
tenha sido destacado e atribuído a uma pessoa jurídica distinta que
compõe a administração indireta.

Como ensina Celso Antônio Bandeira de Meio ("Curso de Direito
Administrativo", Malheiros, 1999, p. 132), as autarquias são centros
subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado e, em
decorrência dessa descentralização, gozam de liberdade
administrativa e financeira nos limites da lei que as criou.

O projeto de lei em análise trata de matéria relacionada a
providências jurídicas complementares da lei de criação da Imprensa
Oficial, buscando lhes dar cumprimento. Caracteriza-se por assegurar,
de forma imediata e concreta, um padrão adequado para que a
autarquia possa cumprir sua finalidade, visando ao atendimento dos
interesses públicos preestabelecidos em lei.
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Assim sendo, tal matéria é própria de ato administrativo

regulamentar, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo,
expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições
operacionais uniformizadoras necessárias à execução da lei cuja
aplicação demande atuação da administração pública.

Ressalte-se, entretanto, que há em nosso ordenamento duas
normas relacionadas ao assunto: a Lei n° 9.953, de 1989, que dispõe
sobre a publicação, no "Minas Gerais", de noticiários e comentários
das atividades dos Poderes do Estado e estabelece títulos para suas
publicações; e a Lei n° 10.468, de 1991, que determina que o
pagamento das despesas •de publicação dos atos oficiais e do
noticiário é de responsabilidade da Secretaria da Fazenda.

O próprio projeto em análise tem como precedentes o Projeto de Lei
n°459, de 1995, e o Projeto de Lei n° 148, de 1999. Ambos, embora
tivessem recebido parecer favorável de todas as comissões técnicas,
não prosperaram, tendo sido arquivados no final das respectivas
legislaturas.

Entendemos que, como a atividade legislativa opera no plano da
abstração e da generalidade, não pode prescrever o detalhamento da
ação executiva e o modo de publicação do informativo oficial, pois isso
esvazia a atuação institucional do Executivo e contraria o princípio da
separação dos Poderes, um dos fundamentos do estado democrático
de direito, previsto no art. 20 da Constituição da República.

Ademais, o Decreto n° 19.975, de 1979, dispõe sobre a divisão do
"Minas Gerais" em três partes, para efeito de assinatura e venda
avulsa. Tal medida foi tomada em defesa do interesse público, uma
vez que a divisão em cadernos representa economia de papel e de
despesas de porte, sem prejuízo da prestação do serviço de
divulgação dos atos oficiais e daqueles de publicação legal
obrigatória.

Assim, por lhe faltarem as características de generalidade e
abstração próprias de uma lei, a proposição não deve prosperar nesta
Casa, continuando a matéria a cargo do Poder Executivo por meio de
ato administrativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 467/2003.
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares. relator - Daimo

Ribeiro Silva - Ermano Batista - Weliton Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°590/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei n°
590/2003 visa a autorizar o Poder Executivo a instituir a Fundação
Instituto Mineiro de Referência em Alta Complexidade.

Publicada em 5/4/2003, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que deverá proceder ao exame preliminar da
matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição, em um primeiro momento, de alterar a Lei n°

14.569, de 10/1/2003, reduzindo de sete para seis anos o prazo para
que a Santa Casa de Misericórdia conclua a obra do hospital que
recebeu em doação do Estado. Propõe ainda que a instituição seja
obrigada a deixar disponível a quase totalidade de suas vagas (75%)
para atendimento dos pacientes do Sistema único de Saúde.

Num segundo momento, visa a autorizar o Poder Executivo a
instituir a Fundação Instituto Mineiro de Referência em Alta
Complexidade, que funcionará no mesmo imóvel da Santa Casa, caso
a donatária não cumpra com o avençado. Se ela o fizer, o projeto de
lei propõe a instalação do Instituto em local diverso.

O projeto contém alguns equívocos que merecem a nossa análise.
O primeiro diz respeito ao prazo que foi concedido à Santa Casa de
Misericórdia para cumprir o acordo realizado com o Poder Executivo.
Se o período de sete anos for reduzido para seis, como pretende a
proposição, o prazo expira em dezembro de 2003, ou seja, no final do
ano, não havendo tempo hábil para que a Santa Casa possa concluir
o que foi contratado com o Estado. Assim, institui-se uma
temporalidade que poderá ter se expirado antes mesmo de este
projeto ter se tornado lei. Disso decorre a antijuridicidade da
proposição.

Em segundo plano está a autorização legislativa para o Estado
instituir uma fundação que se dedicará a procedimentos médicos de
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alta complexidade.

Até 1989, as fundações criadas pelo poder público podiam ter
personalidade jurídica de direito privado, e sua criação dependia da
edição de lei autorizativa específica. A lei não criava, apenas
autorizava o Poder Executivo a instituir determinada fundação para a
finalidade nela prevista. A personalidade jurídica surgia com o registro
dos instrumentos constitutivos no cartório competente. Hoje, por
serem pessoas jurídicas de direito público (art. 14, § 5 0 , da
Constituição do Estado), as fundações devem, necessariamente, ser
criadas por meio de lei. A lei cria, não autoriza a criação, e a fundação
assim instituída independe de registro para existir. A sua
personalidade surge com a publicação da lei criadora.

A lei que cria uma fundação pública não pode ser de iniciativa de
Deputado devido ao princípio da tripartição dos Poderes. Tal princípio
é uma das vigas mestras de nosso estado democrático de direito. E
preceito que impõe um conjunto de regras destinadas a assegutar
uma situação de equilíbrio entre os Poderes, induzindo a que haja,
entre eles, uma relação independente e harmônica. Uma dessas
regras trata da reserva legal sobre matéria relacionada .a estruturação
e organização do poder público. Vê-se que é dada ao Legislativo
substancial parcela de poder político nesse campo, já que lhe
compete apreciar todas as propostas relativas a esse tema. Por outro
lado, com o objetivo de ajustar a ação recíproca entre os Poderes, o
constituinte instituiu regra referente à iniciativa de determinadas
matérias no processo legislativo. Assim, toda proposição que crie,
modifique, estruture ou organize órgão ou entidade de determinado
Poder tem como requisito formal de validade a iniciativa. E uma regra
inexorável, eivando de inconstitucionalidade a proposição legislativa
que a ela não obedeça.

Podemos sintetizar o que foi dito no seguinte: se a norma for
autorizativa ela é antijurídica, por não inovar o universo das normas;
não trazer direito novo e não estabelecer obrigação. O Poder
Executivo não precisa de autorização para criar a entidade. Ainda que
o Poder Executivo não possa instituir alteração na sua estrutura
administrativa sem a aprovação do Poder Legislativo, o legislador não
pode compelir o Executivo a criar órgão ou entidade, com a edição de
lei autorizativa.
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Se, por outro lado, dermos ao projeto a forma correta, ou seja, a

de instituir a mencionada fundação, estaremos editando norma que,
em sua origem, contém vicio. A Constituição do Estado estabelece a
iniciativa privativa do Governador do Estado para inaugurar o
processo legislativo que preveja a criação de órgão e de entidade no
âmbito do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 590/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Ermano Batista - Leonardo Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°647/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
647/2003 dispõe sobre a política estadual de agroindústria familiar e
dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, 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 epígrafe dispõe sobre a política estadual de

estímulo à agroindústria familiar, com o objetivo de promover o
alcance da segurança alimentar e nutricional da população em bases
sustentáveis.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
conforme disposto no § 1° do art. 25 da Carta Federal, segundo o qual
compete ao Estado legislar sobre matéria que não lhe seja vedada.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porque inexiste
norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em relação à
matéria objeto da proposição.
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A política estadual de agroindústria familiar visa, entre outros

objetivos, a possibilitar a diminuição das desigualdades regionais, criar
e manter oportunidades de trabalho para viabilizar a permanência do
homem no campo, aumentar a oferta de produtos de boa qualidade
nutricional e promover o cooperativismo e o associativismo.

Dispõe a Constituição Federal, no art. 3 1 , que constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da
pobreza e a redução das desigualdades regionais. No mesmo sentido,
a Constituição mineira estabelece, no art. 11, que é competência do
Estado, comum à União e ao município, o combate às causas da
pobreza e da marginalização, mediante a integração social dos
setores desfavorecidos. A referida norma dispõe, ainda, nos incisos II
e III do art. 41, que o Estado articulará regionalmente a ação
administrativa, com o objetivo de contribuir para a redução das
desigualdades regionais, mediante a execução articulada de planos,
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ao
desenvolvimento global das coletividades do mesmo complexo
geoeconômico e social.

Na divisão de tarefas estatais, característica do estado democrático
de direito, cabe ao Governador do Estado a função típica de praticar
os atos de chefe da administração pública, dispensando-se a
necessidade de dispositivo legal a respeito, pois isso iria esvaziar o
âmbito de atuação institucional do Executivo. No caso em análise, a
proposição institui uma política de estímulo à agroindústria familiar
sem, contudo, estabelecer um programa de ação administrativa.
Opera no plano da abstração e da generalidade e não vai a ponto de
minudenciar a ação do Poder Executivo e de contrariar o princípio
constitucional da separação dos Poderes.

No que concerne ao disposto no inciso IX do art. 5 0 , que institui
como obrigação do Estado a manutenção de um cadastro dos projetos
desenvolvidos no seu âmbito, trata-se de estratégia de execução de
atividades, ação tipicamente administrativa, sendo, portanto, medida
que deve ser efetivada por meio de ato do Governador do Estado. Por
esse motivo, propomos a Emenda n° 1.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 2, visando à supressão do art.70
da proposição, já que o referido dispositivo contém normas atinentes à
matéria orçamentária. Trata-se de medida inadequada, a ser
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disciplinada na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e na Lei
Orçamentária Anual - LOA -, sendo que a previsão da destinação de
dotação e da aplicação de recursos é feita para somente um exercício
financeiro.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 647/2003 com as
Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o inciso IX do art. 5°.

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 70 .
Sala das Comissões, lede setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator -Weliton

Prado - Leonardo Moreira - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°743/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 743/2003, do Deputado Gilberto Abramo, dispõe
sobre a destinação preferencial dos apartamentos térreos nos
edifícios construídos pelos programas de habitação do Estado.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 24/5/2003, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social.

Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em análise objetiva melhorar as condições de moradia dos

idosos que venham a residir em edifícios construídos pelo Estado, por
força de programas habitacionais. Os apartamentos térreos serão
preferencialmente destinados a pessoas que tenham mais de 65 anos
de idade e a mutuários que comprovem ter essas pessoas sob sua
guarda.

Além disso, tais edifícios, sempre que possível, deverão ser dotados
de rampas de acesso para usuários de cadeiras de rodas.

Esse, em síntese, é o conteúdo da proposição.
Do ponto de vista jurídico, constata-se que a matéria está

rÃi
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compreendida no âmbito da competência legislativa estadual,
tendo em vista o disposto no art. 24, inciso XIV, da Constituição de
1988. O Estado tem a prerrogativa de complementar a legislação
federal em matéria de proteção ao idoso. Ademais, o conteúdo da
regra tem cunho administrativo, estando, pois, sob a titularidade de
qualquer unidade federada. Quanto à iniciativa parlamentar, não se
verifica restrição alguma na Carta Estadual, à luz do que dispõe seu
art. 66.

Também não se vislumbra nenhuma ofensa a princípios ou regras
da ordem jurídico-constitucional. Pelo contrário, o projeto densifica e
ajuda a concretizar valiosos comandos constitucionais, a exemplo dos
arts. 227, § 2 0, 230 e 244.

O projeto também encontra sustentação no princípio da
razoabilidade. A preocupação em não tornar obrigatória, mas apenas
preferencial, a destinação dos apartamentos situados no térreo é
medida extremamente importante para assegurar a liberdade
individual. O idoso pode não querer morar no primeiro andar, embora
o projeto lhe atribua esse direito. A tutela do Estado não pode chegar
ao ponto de suprimir a possibilidade de escolha, algo que é da
essência do ser humano.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n o 743/2003.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Sebastião Navarro Vieira - Leonídio Bouças - Manha
Campos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°755/2003
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe torna obrigatória a utilização de mão-de-obra de pessoa
portadora de deficiência causada por acidente de trânsito, como
instrutora nos cursos de reciclagem para os infratores das normas de
trânsito, nos termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 29/5/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
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aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do disposto no art 188, c/ c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto torna obrigatória a utilização de mão-de-obra de

instrutores, previamente qualificados, portadores de deficiência
causada por acidente de trânsito, na proporção de no mínimo 50% do
total de instrutores, nos cursos de reciclagem para os infratores das
normas de trânsito, instituídos pelo art. 268 do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB.

Caso a aplicação do percentual previstb resulte em número
fracionado, tomar-se-á como parâmetro obrigatório o primeiro número
inteiro subseqüente.

O art. 268 do CTB prevê a instituição de cursos de reciclagem a
serem ministrados para infratores de trânsito, estabelecendo a
Resolução n° 58, do CONTRAN, as normas gerais que regulamentam
a matéria. Nos termos do art. 20 dessa resolução, "o curso poderá ser
ministrado por instituições, estabelecimentos ou empresas legalmente
instaladas, na forma da legislação local, e cujo funcionaménto tenha
sido autorizado pelo órgão executivo competente, e mediante
autorização do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito
Federal".

Portanto, os cursos de reciclagem serão ministrados por
estabelecimentos privados, sob autorização do poder público, o que
afasta a possibilidade de o Estado editar normas endereçadas a essas
empresas estabelecendo qualquer espécie de imposição relativa à
forma de contratação de pessoal. Tal matéria refoge do domínio
legislativo do Estado, inserindo-se no âmbito de competência privativa
da União, nos termos do disposto no art. 22, inciso 1, da Constituição
Federal, cuja redação transcrevemos a seguir:

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário,

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;".
Portanto, a proposição em exame incorre em vício insuperável de

inconstitucionalidade, pois visa a disciplinar aspectos jurídicos de uma
relação empregaticia, a qual, conforme visto, se coloca sob a égide da
legislação trabalhista, de competência privativa da União.
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Outrossim, cumpre dizer que, além do vício de ordem formal já

apontado, a proposição peca também pelo conteúdo. Com  efeito,
exigir que os cursos de reciclagem para motoristas infratores sejam
ministrados por pessoas vitimadas por acidente de trânsito e que se
tornaram portadoras de deficiência física em razão do sinistro constitui
medida ofensiva da dignidade humana, visto que se expõem
publicamente as drásticas conseqüências de uma atitude imprudente
ao volante, tornando-se a conduta de tais pessoas um exemplo a ser
evitado.

Assim, conquanto o fim almejado pelo projeto seja meritório, pois
objetiva promover uma maior conscientização das pessoas acerca da..
necessidade de respeito às leis de trânsito, o meio escolhido para
implementá-lo se nos afigura totalmente inadequado. De fato, •a
consecução desse fim se daria ao preço da exposição pública de um
drama pessoal que traz marcas indeléveis para a pessoa, em evidente
afronta ao princípio da dignidade humana.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 755/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Leonardo Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°79012003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n°
790/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 251/99,
visa à criação de hortas e pomares comunitários nos
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 12/6/2003, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e à de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, para receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
0 projeto de lei em exame, que visa a autorizar as escolas públicas
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a plantarem hortas e pomares comunitários, resulta do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 251/99, que recebeu desta
Comissão parecer pela inconstitucionalidade na legislatura passada.
De fato, não há como a proposição prosperar nesta Casa, uma vez
que se trata de projeto de lei de caráter autorizativo, visando a permitir
ao Poder Executivo o desempenho de ação administrativa que já pode
ser desenvolvida, com fulcro na autonomia didática das escolas,
assegurada pela Lei n° 9.394/2003, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

Sobre os projetos de lei autorizativa, vale registrar a Súmula de
Jurisprudência n° 1, de 1994, da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação da Câmara dos Deputados, que traz o seguinte
entendimento sobre a matéria:

"Projeto de lei de autoria de Deputado ou Senador, que autoriza o
Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua
competência exclusiva, é inconstitucional".

Por fim, ressalte-se que, embora a idéia apresentada seja meritória,
o instrumento escolhido para sua materialização é inadequado,
porque a matéria não deve ser objeto de lei, mas de medida
administrativa. Dessa forma, pode seu autor apresentar à comissão de
mérito requerimento para que seja solicitada providência a órgão da
administração pública, nos termos do art. 103, III, alínea "a", do
Regimento Interno.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 790/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Ermano Batista - Weliton Prado (voto contrário) - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°835/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 72/2003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa para apreciação o projeto em epígrafe que
reabre o prazo para o cadastramento do produtor de queijo Minas
artesanal no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, para os fins
previstos na Lei n° 14.185, de 31/1/2002.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/2003, a proposição

foi distribuída a esta Comissão e à de Política Agropecuária e
Agroindustrial para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cabe-nos
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Lei n° 14.185, de 31/1/2002, dispõe sobre o processo de produção

do queijo Minas artesanal e dá outras providências. Nos termos do
seu art. 30, § 1°, a qualidade do queijo Minas artesanal e sua
adequação para o consumo serão asseguradas por meio de cadastro
do produtor no IMA, no prazo de 360 dias, contado da data de
publicação da referida lei. De acordo com o Executivo, na prática o
referido prazo evidenciou-se exíguo, não obstante o esforço
empreendido pelos técnicos do IMA, da EMATER e da EPAMIG e dos
produtores interessados. Para contornar esse problema, o Governador
propõe a reabertura do prazo por período de 24 meses, por meio de
legislação autônoma.

A produção de lei específica, no caso, decorre dos princípios do
paralelismo das formas e da hierarquia do sistema legal. Portanto,
juridicamente, a proposição não encontra óbice de natureza material
ou formal a sua tramitação nesta Casa. No entanto, a reabertura de
prazo por tempo determinado não nos parece a melhor solução.
Esgotado o prazo, muitos produtores e até futuros produtores de
queijo Minas artesanal ficariam impedidos de ter seu produto
reconhecido pelo poder público, por uma questão meramente formal.
O reconhecimento do processo tradicional de produção do queijo
Minas artesanal, a partir do leite integral de vaca fresco e cru, visava à
garantia de um produto de qualidade do ponto de vista da vigilância
sanitária, bem como à regularização comercial e industrial de seus
produtores. Ora, fixar um prazo determinado equivale a criar um
mercado cativo de produtores e impedir o surgimento de novos
empreendedores neste ramo de atividade econômica. Para o Estado,
o que deve ser fundamental nessa lei é o atestado de que o produto é
tecnicamente viável sob o prisma da vigilância sanitária, respeitada a
sua forma tradicional de produção.

A ordem econômica tem como um de seus fundamentos o principio
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da livre iniciativa. Portanto, produzir é, potencialmente, um direito
de todos. Assim, para adequar a proposição ao ordenamento jurídico-
constitucional, apresentamos o Substitutivo n° 1, modificando a
redação do § 1° do art. 30 da Lei n° 14.185, de 2002, para excluir a
menção a prazo. Com isso, enquadramos o projeto ao mandamento
do "caput" do art. 170 da Constituição Federal e evitamos que
problemas dessa natureza venham a se repetir em futuro próximo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 835/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao § 1° do art. 30 da Lei n°14.185, de 31 de janeiro

de 2002, que dispõe sobre o processo de produção do queijo Minas
artesanal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 30 da Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 -	..............................
§ 1° - O cadastramento no IMA para os fins deste artigo será feito

em escritório local do órgão, individualmente ou por meio de entidade
representativa, mediante a apresentação de carta-compromisso, com
firma reconhecida, em que o produtor assuma a responsabilidade pela
qualidade dos queijos produzidos, e do laudo técnico-sanitário da
queijaria, preenchido e assinado por médico veterinário.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonardo Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°840/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição mineira, fez remeter a esta Casa
a Mensagem n° 77/2003, contendo o projeto de lei em tela, que visa a
autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação Helena Antipoff o
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imóvel especificado em seu art. 1.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 26/6/2003, foi a matéria
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, a que compete
proceder ao seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme determina o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado adquiriu de particulares, por meio de escritura de compra e

venda, o imóvel a que se refere o projeto de lei ora analisado,
constituído por terreno com 9.354m 2. O contrato foi celebrado com a
interveniência da Fundação Helena Antipoff, que assinou e quitou a..
escritura com recursos a ela repassados pelo Ministério da Educação
e Cultura.

Passados mais de 40 anos da avença, sem que tenha sido dada ao
bem destinação compatível com o • interesse público, a Fundação
requereu ao Estado o ingresso do imóvel no seu patrimônio para dar-
lhe destinação social voltada para os menos protegidos.

A alienação de bem de propriedade do Estado deve ser feita com
observância simultânea de normas de direito privado e de preceitos de
naturezas constitucional e administrativa. Na espécie, citamos o art.
18, "caput", da Constituição do Estado, o art. 16 da Lei n° 9.444, de
25/11187, além das normas gerais estabelecidas pela União sobre
licitação e contratos consubstanciadas na Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93.

Normalmente, a validade do contrato de doação celebrado com o
Estado depende da autorização legislativa e da existência de
interesse público envolvendo o negócio, além de não poder o bem
estar afetado ao serviço público.

Conforme já vimos, o Estado não deu destinação ao imóvel, desde a
sua aquisição, estando livre o Executivo para transferir-lhe o domínio.
Quanto ao interesse público, não resta dúvida de que será
plenamente atendido com a celebração do contrato. Isso ensejará à
Fundação não apenas atender aos mais carentes, mas também
manter na Clínica Edouard Claparêde e nas oficinas pedagógicas
projeto educativo amplo direcionado à promoção do bem comum.

No que tange às outras exigências legais em relação ao negócio
jurídico aqui proposto - a licitação e a avaliação -, afirmamos que a
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primeira é dispensável nos termos da legislação aqui anunciada.
Quanto à avaliação, o meio técnico de apuração do valor de qualquer
bem há de ser realizado por pessoa habilitada, designada pelo próprio
Poder Executivo, e deverá constar no instrumento de transferência de
propriedade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°840/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°849/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe torna obrigatória a fixação de placas de sinalização
informando a presença de aparelhos de fiscalização eletrônica de
limite de velocidade no trânsito, fixos ou móveis, a partir de 200m
antecedentes.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 27/6/2003, a proposição
foi distribuída 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
O projeto em exame tem por objetivo tornar obrigatória a afixação de

placas de sinalização informativa da existência de aparelhos de
fiscalização eletrônica de limite de velocidade no trânsito, fixos ou
móveis, nas vias públicas urbanas ou rurais, nas rodovias municipais,
estaduais ou federais, em todo o Estado de Minas Gerais, a partir de
200m antes do ponto de medição.

Nos termos da proposição, serão afixadas em locais visíveis e com
indicação da velocidade permitida placas a 200, 100 e 50m do
aparelho de fiscalização eletrônica.

Ainda segundo o projeto, no caso de equipamentos de fiscalização
eletrônica conectados à rede elétrica de vias públicas urbanas ou
rurais ou localizadas em rodovias municipais, estaduais ou federais
em todo o Estado, será obrigatória a instalação de pórtico luminoso
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sobre a via, no mesmo local onde estiver instalado o aparelho
aferidor de velocidade, que deverá registrar de forma visível a
velocidade máxima permitida e a velocidade de tráfego do veículo.

A análise jurídico-constitucional da proposição conduz à conclusão
de que esta apresenta vício de natureza insanável, pois a matéria nela
regulada insere-se no domínio legislativo privativo da União, nos
termos do disposto no art. 22, inciso Xl, da Constituição da República,
a seguir transcrito:

"ALI. 22- Compete privativamente à União legislar sobre:

Xl- trânsito e transporte;".
Com respaldo no referido dispositivo constitucional a União editou a

Lei n° 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro -
CTB -, o qual dispõe expressamente, em seu art. 12, inciso 1, que
compete ao CONTRAN estabelecer as normas regulamentares
referidas no Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Já
o § 20 do art. 280 do CTB determina que a infração de trânsito deverá
ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da
autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio
tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo
CONTRAN". Na regulamentação desse preceito, o CONTRAN
expediu a Resolução n° 141, de 23/9/2002, que "dispõe sobre o uso, a
localização, a instalação e a operação de aparelho, de equipamento
ou de qualquer outro meio tecnológico para auxiliar na gestão do
trânsito e dá outras providências".

O art. 70 dessa resolução dispõe que "é obrigatória a utilização, ao
longo da via em que está instalado o aparelho, o equipamento ou
qualquer outro meio tecnológico, da sinalização vertical de indicação
educativa, informando a existência de fiscalização, bem como a
associação dessa informação à placa de regulamentação de
velocidade máxima permitida".

Outrossim, a resolução contém um anexo estabelecendo a distância
a ser observada entre o medidor e a sinalização de velocidade
máxima permitida, variando tal distância em função da velocidade
regulamentar.

Portanto, à vista de tais considerações, resulta claro que a
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proposição em exame versa sobre matéria que refoge de seu
âmbito de legislação e que já foi objeto de tratamento legal pela
União.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 849/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -Dalmo

Ribeiro Silva - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°853/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe, autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER - MO - a assumir a estrada que
menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/6/2003, a proposição foi
distribuída 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
O projeto em exame tem por objetivo conceder autorização ao DER

- MG para assumir o controle e a manutenção de todas as estradas
que são ligação única entre municípios.

A Lei n° 11.403, de 1994, que organiza o DER - MG, ao disciplinar
as formas de cooperação dessa autarquia com os municípios, dispõe,
em seu art. 30 , incisos III, VIII eX:

"Art. 30- Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;
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VIII - articular-se, mediante convênio, contrato; ajuste ou acordo,

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

A vista de tais dispõsições, vê-se, pois, que a legislação atual já
prevê a cooperação do DER-MO com os municípios, seja executando
diretamente o serviço em questão, seja prestando apoio técnico ou
financeiro, fazendo-se necessária tão-somente a celebração de
convênio nesse sentido.

A propósito, cumpre dizer que o Executivo independe de autorização
legislativa para celebrar convênio, conforme entendimento já firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 165-5, por via da qual se impugnou o
inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que previa a autorização
legislativa para a celebração de convênio.

Do exposto, fica claro que se pretende, por via legal, conceder
autorização ao DER-MG para a prática de uma ação administrativa
que já se inclui em seu rol de competências institucionais. Nesse
sentido, a pretensa lei seria destituída da nota de inovação na ordem
jurídica, circunstância que lhe retira o caráter de juridicidade.

A possibilidade que se abre ao autor da proposição é apresentar
requerimento solicitando providências a órgão da administração
pública, no caso, o DER-MG, requerimento esse que será apreciado
em caráter conclusivo pela comissão competente, consoante dispõe o
art. 103, III, "a", do Regimento Interno.

Conclusão
Ante	o exposto,	concluímos pela antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 853/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Moreira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°873/2003
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Bonifácio Mourão,

pretende acrescentar parágrafo ao "art. 10 da Lei n° 10.992, de 29 de
dezembro de 1992, revigorado, com nova redação, pela Lei n°14.131,
de 20 de dezembro de 2001, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais".

Publicado em 10/7/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente 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 sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
Ao promover alterações na Lei n° 10.992, a proposta em exame

pretende fixar critérios para a manutenção do produtor rural dentro do
modelo tributário estabelecido por essa norma jurídica.

Segundo consta na justificação do projeto, periodicamente, o
produtor que pretende usufruir os benefícios da lei é obrigado a
renovar sua opção junto ao órgão fazendário do município ou à
indústria. Esse encargo acaba por sacrificar as indústrias que se vêem
obrigadas a manter contato com os produtores, o que gera entraves e
despesas desnecessárias.

A inclusão de dispositivo na lei que faculte ao produtor rural a opção
de não permanecer vinculado ao regime tributário proposto irá
desonerar tanto o produtor quanto a indústria, constituindo-se,
segundo o autor da proposta, na melhor solução para o problema.

Não vislumbramos vedação de ordens constitucional nem legal que
possa servir de obstáculo a que a proposta tramite nesta Casa
Legislativa.

A Lei n° 10.992, que se pretende alterar, dispõe sobre tributo
instituído pelo Estado federado, nos termos do art. 155, II, da
Constituição da República, qual seja o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS.

A Carta Estadual, por seu turno, estabelece, entre as atribuições da
Assembléia Legislativa, a competência para dispor sobre as matérias
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que dizem respeito ao sistema tributário estadual, à arrecadação e
à distribuição de rendas.

A proposta em análise procura, na verdade, disciplinar o sistema
tributário estadual, naquilo que diz respeito à arrecadação do ICMS
gerado por microprodutores de leite do Estado.

Inexiste, por outro lado, vício quanto à instauração do processo
legislativo por iniciativa parlamentar.

Vale lembrar que a proposta não gera dano ao erário público, muito
menos tem repercussão na receita do Estado, pois, conforme dito
anteriormente, se trata exclusivamente da adoção de critérios para a
inscrição do produtor como beneficiário da arrecadação do tributo
segundo as normas estabelecidas pela lei que se pretende alterar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 873/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Weliton Prado - Gilberto

Abramo - Leonardo Moreira - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°928/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Doutor Ronaldo,
dispõe sobre o uso de maionese por estabelecimentos comerciais e
vendedores ambulantes.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/8/2003, 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 da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em apreço tem o objetivo de proibir a utilização de

maionese caseira por vendedores ambulantes, bares, restaurantes,
lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares, como também
disciplinar a venda da maionese industrializada.

Estabelece o projeto que a maionese a ser consumida com outros
produtos deverá ser fornecida em embalagem individual, que atenda
ao padrão de identidade e qualidade, bem como às normas relativas
ao registro e à rotulagem do produto.
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O art. 20 da proposição determina que os molhos preparados com

a utilização de maionese deverão ser fornecidos em embalagem
individual, seguindo as orientações estabelecidas no art. l°do projeto.

Ao justificar a proposta, o ilustre parlamentar releva os cuidados
especiais que são exigidos para o preparo e o acondicionamento da
maionese, alimento de fácil deterioração, como também o risco que
correm os consumidores, ao utilizarem produtos malconservados ou
precariamente embalados, havendo registro de casos de intoxicação
alimentar e de óbitos associados ao consumo da maionese caseira.

O projeto estabelece que as penalidades previstas na Lei n° 13.317,
de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas
Gerais, sejam aplicadas a quem descumprir as normas previstas na
proposta em análise.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 196, 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 aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Para atender ao comando insculpido na Carta da República, foram
estabelecidas diversas normas pela União, pelos Estados e pelo
Distrito Federal, versando principalmente sobre as ações da vigilância
sanitária, nos exatos limites da competência concorrente desses entes
federados para dispor sobre a matéria (art. 24, XII, da Constituição
Federal).

A proposta em análise tem o objetivo de suplementar as normas
constantes no Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor, as quais procuram
assegurar os direitos básicos do consumidor, entre eles "a proteção à
vida, à saúde e à segurança contra os riscos provocados por práticas
no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos".

Por último, vale salientar a inexistência de qualquer óbice à
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez
que o objeto da proposição não integra as matérias arroladas no art.
66 da Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
928/2003.

Sala das Comissões. 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°411/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em pauta tem
por objetivo tornar obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas
para deficientes físicos e idosos em estabelecimentos centrais de
compras e "shopping centers".

Aprovado no primeiro turno, na forma do Substitutivo n° 1, vem o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos
termos do art.189, § 1°. c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
o projeto sob análise tem por objetivo obrigar os estabelecimentos

centrais de compras e "shopping centers" a fornecerem cadeiras de
rodas a idosos e deficientes físicos.

o vencido no1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, é o
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

A matéria guarda identidade com o disposto na Lei n° 11.666, de
9/12/94, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores
de deficiência aos edifícios de uso público. Dessa forma, a Comissão
de Constituição e Justiça houve por bem propor no substitutivo o
acréscimo de parágrafos ao art. 3 0 da referida lei, dispondo sobre o
fornecimento de cadeiras de rodas para idosos e deficientes físicos
nos edifícios mencionados.

O objetivo é adequar o projeto à técnica legislativa e atender ao
espírito de consolidação legislativa que tem norteado as atividades
desta Casa.

Assim, considerando oportunas as modificações efetuadas em lei já
existente, que passou a abrigar o pretendido pelo projeto de lei em
análise, ratificamos a posição desta Comissão no 1 0 turno,
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manifestando-nos favoravelmente à aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto

de Lei n°411/2003, na forma do vencido no 1° turno, a seguir redigido.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Marília Campos, Presidente - André Quintão, relator - Elmiro

Nascimento.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°411/2003

Acrescenta ao art. 30 da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 19941
parágrafos dispondo sobre o fornecimento de cadeiras de rodas para
portadores de deficiência física e idosos nos edifícios que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n°11.666, de 9 de dezembro de 1994, fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 3°- ................................................
§ 4° - Fica assegurado o fornecimento gratuito de cadeira de rodas

ao portador de deficiência e ao idoso nos edifícios de que trata esta
lei, para uso exclusivo em suas dependências.

§ 50 - Será mantida nos estabelecimentos a que se refere o § 40
indicação dos locais de retirada de cadeira de rodas.

§ 6° - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator a
multa diária, respeitado o devido processo administrativo.

§ 70 - A multa a que se refere o parágrafo anterior será de até 2.000
(duas mil) UFEMOs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
graduada na forma do regulamento.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°434/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

a proposição em exame requer, nos termos regimentais, seja
solicitado ao Secretário de Estado da Fazenda relatório das despesas
com publicidade realizadas pelo Governo de Estado, incluídos os
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órgãos que o compõem, referentes ao 1° trimestre de 2003,
discriminando o montante das despesas efetuadas ou contratadas no
período com cada agência ou veículo de comunicação, apontando as
referidas datas e números das notas de empenho; datas dos
pagamentos efetivados; rol de fornecedores e histórico dos serviços e
dos valores detalhados.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
No âmbito estadual e no regime democrático, a publicidade tem por

função auxiliar na formação da cidadania através da publicidade das..
informações e da prestação de contas, aos cidadãos, das ações
governamentais.

Constitui despesa com publicidade aquela referente a: difusão de
campanhas sociais do governo; • propagandas e publicações
promocionais de interesse público; divulgação das ações
governamentais, em caráter informativo, educativo ou de orientação
social, dela não constando nome, símbolo nem imagem que
caracterizem a promoção pessoal da autoridade, servidor público ou
partido político, conforme dispõe o art. 17 da Constituição Estadual.

A contratação de serviços de propaganda e publicidade fica
condicionada à realização de procedimento licitatório, em que se
observarão: "entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de
isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo", conforme disciplina o
§ l° do art. 15 da Carta mineira.

Já o controle técnico sobre a publicidade do Estado é exercido pela
Secretaria de Estado de Governo, em conformidade com os arts. 4 0 ,
VI, "a", e 7°, VI, "a", do Decreto n°43.237, de 27/3/2003.

Por tais razões e pelo que dispõe o inciso XXXI do art. 62 da nossa
Constituição, consideramos o pedido de informação ora examinado
oportuno e constitucionalmente assegurado a este Poder; mas, tendo
em vista que o órgão responsável pelo tema é a Secretaria de Estado
de Governo, apresentamos emenda ao texto para corrigir essa
deficiência.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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434/2003 com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N°1
Substitua-se a expressão "Sr. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário

de Estado da Fazenda" pela expressão 'Secretário de Estado de
Governo".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°747/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por meio da proposição em exame,

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Defesa Social, solicitando o envio de
informações sobre a população carcerária, no tocante a: número de
presos, em delegacias, aguardando julgamento; número de presos,
em delegacias, com sentença condenatória transitada em julgado;
número de presos, em delegacias, com sentença condenatória
transitada em julgado, condenados a cumprir suas penas em
estabelecimentos de semiliberdade; número de vagas em
penitenciárias, colônias penais, albergues e outros estabelecimentos
semelhantes; número de mandados de prisão a serem cumpridos,
divididos por ano: 2002 e 2003; número de mandados efetivamente
cumpridos nos anos de 2002 e 2003.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa, por força de dispositivo constitucional,

tem, além da competência de legislar, a de exercer o controle externo
sobre as atividades da administração pública, que é levado a termo
pelos parlamentares mediante várias ações, entre elas, o pedido de
informações por escrito às autoridades estaduais.

Ao solicitá-las, esta Casa está a exercer o controle político sobre as
atividades da administração direta e indireta, com o fito de verificar a
regularidade dos atos do Poder Executivo, assegurando o fiel
cumprimento dos princípios que conformam a sua atuação.
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O requerimento em análise se refere à solicitação de dados sobre

o sistema prisional do Estado e sobre a presteza do Poder Executivo
em cumprir as sentenças condenatórias e os mandados de prisão
expedidos.

Assiste razão ao requerente, pois é do conhecimento geral que
grande parte da população carcerária está confinada em cadeias
públicas, casas de detenção e estabelecimentos análogos, onde
detentos de alta periculosidade convivem em celas superlotadas com
criminosos ocasionais, de escassa ou nenhuma periculosidade, e
pacientes de imposição penal prévia (presos provisórios ou
aguardando julgamento). Claro está que o estabelecimento penal, mal
necessário, deverá ter lotação compatível com sua estrutura e
finalidade, competindo ao Conselho de Política Criminal determinar a
sua capacidade. A violação dessa regra sobre a lotação e a finalidade
sujeita o estabelecimento à interdição (art. 65, VIII, Lei de Execução
Penal) e o Estado à suspensão de ajuda financeira da União, cujo
propósito é atender à execução das penas e a medidas de segurança.

Assim, entendemos que os dados requeridos devem estar
atualizados e quantificados para uma correta avaliação desta Casa,
que, a partir deles, poderá debater o assunto, fazer críticas
construtivas e ajudar, com idéias, a mudança do quadro, além de
evitar as conseqüências já aventadas.

Em vista das considerações apresentadas, consideramos oportuno o
pedido contido no requerimento, mas o estamos modificando por via
de substitutivo, para dar-lhe melhor forma.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

747/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Defesa Social, solicitando o envio de informações sobre a população
carcerária no tocante a: número de presos em delegacias aguardando
julgamento; com sentença condenatória transitada em julgado; com
sentença condenatória transitada em julgado, condenados a cumprir
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suas penas em regime de semiliberdade; número de vagas em
penitenciárias, colônias penais, albergues e outros estabelecimentos
semelhantes; número de mandados de prisão a serem cumpridos nos
anos de 2002 e 2003, separadamente, e efetivamente cumpridos nos
anos de 2002 e 2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
G eorge.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°758/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Weliton

Prado requer ao Presidente da Casa seja formulado pedido de
informações à Secretária de Estado da Educação sobre o programa
que estende o tempo de duração do ensino fundamental de oito para
nove anos, especialmente para esclarecer pontos tais como o
detalhamento do programa quanto a sua justificativa, objetivos,
discussão, cronograma, viabilidade de implantação e aporte de
recursos orçamentários do Estado.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 29/5/2003
e a seguir encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento interno.

Fundamentação
Conquanto o requerimento em tela configure legítimo exercício de

controle externo deste Legislativo sobre ato do Poder Executivo
relacionado com a implantação de política pública na área
educacional, cumpre-nos esclarecer que ele já não se justifica.

Ocorre que, em virtude de aprovação de outro requerimento
apresentado pelo Deputado Calmo Ribeiro Silva e aprovado em
reunião plenária de 21 de maio do corrente ano, a Secretária de
Estado da Educação esteve nesta Casa como convidada, participando
da reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
realizada em 4/9/2003, a fim de prestar esclarecimentos exatamente
sobre o mesmo assunto de que trata a proposição sob análise.

Na oportunidade, o tema relacionado com o programa que pretende
estender o tempo de duração do ensino fundamental no Estado foi
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exaustivamente discutido sob os mais diversos enfoques, não só
pela Secretária, mas também por outros especialistas no assunto,
havendo a participação do próprio autor da proposta sob comento.

O pedido de informação se apresenta descabido ainda pelo fato de
que, em se tratando de reunião de comissão da qual participam
convidados, todas as falas são gravadas, taquigrafadas e
posteriormente transcritas por solicitação de qualquer membro da
Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

758/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°803/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por via da proposição sob comento, o Deputado Luiz Fernando Faria

tem por objetivo seja encaminhado ofício, em nome da Casa, ao
Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENJE -, solicitando-lhe o envio da relação dos
convênios e dos contratos celebrados pelo Instituto nos últimos dois
anos.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003 e
a seguir encaminhado à Mesa da Assembléia, a que compete emitir
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 79, VIII. "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição encontra amparo, no que tange à iniciativa, no § 3° do

art. 54 da Constituição do Estado, que assim dispõe:
' 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".
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Evidentemente, a solicitação de toda a documentação tem o

intuito de prover o parlamentar dos meios necessários para que possa
acompanhar e fiscalizar a implantação da política pública de
autarquia, isto é, exercer o controle externo, de caráter político, sobre
os atos da administração indireta do Poder Executivo.

Dessa forma, declaramos o nosso ajuizamento de que o pedido de
informação é legítimo e oportuno, razão pela qual a proposição deve
ser acolhida favoravelmente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

803/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°808/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por via da

proposição em tela, objetiva seja encaminhado ofício ao Secretário de
Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, solicitando-
lhe o envio à Comissão do relatório do Instituto de Terras do Estado -
ITER - sobre terras devolutas.

O requerimento foi publicado em 6/6/2003 e em seguida
encaminhado à Mesa da Assembléia, a que compete sobre ele emitir
parecer, de conformidade com o que dispõe o art. 79, VIII, "c", do
Regimento interno.

Fundamentação
Por intermédio de seu art. 54, § 2°, a Constituição do Estado

concede à Assembléia Legislativa a faculdade de poder encaminhar
ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, acrescentando
que a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

As terras devolutas - objeto do requerimento sob análise - se
caracterizam como instituto de direito público, e sua aquisição pelo
Estado brasileiro decorreu da lei, sendo mantida a titularidade pelas
Constituições, independentemente do exercício de um poder de fato
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(posse) ou da aquisição de outro título de propriedade.

A titularidade sobre as terras devolutas não se explica pelo instituto
da propriedade privada, pois se trata de apropriação pública, que se
aproxima do exercício de um domínio eminente, entendido pela
doutrina como o exercício de um poder soberano (político) sobre o seu
território.

E por meio do instituto de terras devolutas que o Estado e a União
exercem controle sobre o território, não para guardar as terras para
benefício próprio, pois a sua ocupação pode ser legitimada, mas para
garantir o exercício do poder soberano.

A característica mais marcante da devolutividade é a indeterminação
física do bem, ou seja, essas terras não são determinadas, e sim
determináveis, via processo discriminatório.

Veja que nesse breve espaço já nos referimos à legitimação de
posse e à ação discriminatória, sem fazermos alusão a outros
institutos do direito que dizem respeito a essas terras. As ações do
Estado sobre elas podem ser várias, e, devido a isso, a solicitação em
tela acerca de um relatório "sobre terras devolutas" do ITER se prima
pela imprecisão, pois ela não especifica tempo, espaço nem outra
restrição que nos possa orientar.

Assim, por intermédio da assessoria da Comissão, esta relatoria
tomou conhecimento de que o documento solicitado se refere às
atividades desenvolvidas pelo ITER, o qual foi referido pelo titular da
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária em reunião deste órgão colegiado realizada em 27 de maio do
corrente ano.

Dessa forma, o caráter genérico do pedido será perfeitamente
resolvido mediante apresentação de emenda ao requerimento, a ser
formalizada na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

808/2003 com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "relatório do ITER sobre terras devolutas"
pela expressão "relatório de atividades desenvolvidas pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -' referido por essa mesma
autoridade em reunião deste órgão colegiado realizada em 27 de maio
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do corrente ano".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
G eorg e.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°819/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por meio

da proposição em tela, solicita ao Presidente desta Casa que
encaminhe pedido de informação ao Diretor-Geral do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - sobre quais sanções
têm sido aplicadas às empresas de transporte intermunicipal pelo
descumprimento da Lei n° 9.760, de 20/4/89.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo", de 6/6/2003 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De plano, cumpre-nos esclarecer que a Lei n° 9.760, com a redação

dada ao seu art 1 0 pela Lei n° 10.419, de 16/1/91, tem por objetivo
precipuo conceder passe livre aos deficientes físicos, mentais e
visuais e às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos no
transporte coletivo intermunicipal do Estado.

Para se determinarem quais as presumíveis normas dessa lei
podem ser objeto de descumprimento por parte do delegatário do
referido serviço público, devemos reportarmo-nos ao Decreto n°
32.649, de 13/3/91, regulamentador da matéria.

Vale esclarecer que o seu art. 9° sujeita o agente transportador às
seguintes obrigações: 1 - agilizar a concessão da passagem gratuita
ou o embarque de deficiente e de seu acompanhante, devidamente
credenciados; II - notificar, por escrito, à Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente - CAADE - qualquer evento de força
maior que possa ter impedido a concessão ao beneficiário do passe-
livre; e III - garantir, no veículo, lugares para o deficiente e seu
acompanhante, desde que as passagens sejam requisitadas nos
pontos terminais com 48 horas de antecedência.

Apresentadas as normas passíveis de infringência por parte do
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agente delegatário, cabe agora averiguar a qual órgão compete o
exercício de polícia administrativa sobre a prestação de serviço
coletivo intermunicipal no Estado, e a resposta encontramo-la, ainda
que indiretamente, no art. 10 do mesmo decreto, que dispõe, In
verbis":

"Art. 10 - As disposições do Regulamento do Serviço de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais - RSTC
- e demais normas que regulam a matéria, se aplicam a este Decreto".

Ora, o RSTC está contido no Decreto n°32.656, de 14/3/91, cujo art.
1° estabelece que tal espécie de serviço público é de competência do
DER-MG, podendo ser prestado diretamente ou por delegação, e se
regerá pelas normas desse mesmo decreto.

Ainda com relação a esse diploma, verifica-se que os seus arts. 70 e
72 a 77 tratam das penalidades imputáveis ao infrator com a descrição
dos respectivos atos, sem, contudo, haver menção à matéria
consubstanciada no requerimento - concessão de passe-livre. (Grifo
nosso.)

Nessa condição, cumpre dizer, o DER-MG não tem nenhum amparo
legal para impor sanção quanto a descumprimento das ações - já
referidas - atribuídas ao agente transportador, embora possa exercer
o poder de polícia administrativa em caráter preventivo, o que resulta,
na prática, em nulidade de eficácia da lei, já que está impossibilitado
de agir punitivamente.

No entanto, dada a oportunidade do pedido de informações, por se
tratar de legítimo interesse do autor da matéria em se inteirar das
ações que a autarquia vem desenvolvendo na defesa dos direitos dos
deficientes e idosos à concessão do passe-livre, entendemos que o
problema pode ser contornado simplesmente pela adequação do
enfoque a ser dado à solicitação, mantendo, mesmo assim, o
propósito que a motivou.

Em vista disso, estamos apresentando emenda, que será
formalizada após o exame da competência de iniciativa da proposição.

O pedido de informações, se justifica pelo art. 62, inciso XXXI, da
Constituição mineira, segundo o qual a Assembléia Legislativa detém
a competência privativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

No caso, a formalização desse exercício de controle externo está
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prevista no § 3 0 do art. 54 da Constituição do Estado, que assim
dispõe:

" 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

819/2003, com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

No requerimento, substituam-se as expressões 'quais sanções têm
sido aplicadas às empresas de transporte intermunicipal pelo
descumprimento da Lei n° 9760, de 1989, regulamentada pelo
Decreto 32.649, de 1991" por "quais •ações essa autarquia vem
desenvolvendo com o fim de assegurar o efetivo cumprimento do que
dispõe a Lei n°9.760, de 20 de abril de 1989".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembrã de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°820/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Célio Moreira, a proposição em exame

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
pedido de informação ao Subsecretário de Estado do
Desenvolvimento Social e Esportes e Presidente do Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS - sobre o orçamento, a
destinação e o critério utilizado para o repasse dos recursos
financeiros do Conselho no exercício de 2002.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, no termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Este parlamento tem, além da missão de legislar, a de exercer o

controle externo sobre as atividades do Executivo, prerrogativa essa
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definida no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado.

Essa missão é levada a termo pelos parlamentares mediante várias
ações, entre elas, o pedido de informação por escrito dirigido às
autoridades estaduais integrantes da administração direta ou indireta.

O teor do requerimento em comento se refere ao repasse de
recursos financeiros pelo Conselho Estadual de Assistência Social no
exercício de 2002, em conformidade com a previsão estabelecida na
Lei n o 12.262, de 23/7/96, que dispõe sobre a Assistência Social no
Estado. O art. 9° dessa lei diz ser da competência da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, hoje Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e
Esportes, a proposição de critérios para transferência de recursos do
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS. Por outro lado,
compete ao Conselho Estadual de Assistência Social apreciar e
aprovar a proposta orçamentária da assistência social encaminhada
pela já referida Secretaria, aprovar critérios destinados à transferência
de recursos para os fundos municipais, disciplinar os procedimentos
de repasses de recursos para as entidades e organizações de
assistência social, além de apreciar e aprovar os planos de aplicação
de recursos do Fundo de Assistência Social.

Pelo que foi dito, os critérios de repasse dos recursos são decididos
pela Secretaria, mas discutidos e aprovados no âmbito do Conselho, o
que nos faz concordar com os termos do requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

820/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°833/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Célio Moreira, por via da proposição em tela, tem por

escopo seja encaminhado ofício, em nome deste parlamento, ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -. solicitando-lhe informar a esta Casa o

WC
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valor dos recursos gastos com o recapeamento asfáltico da
Rodovia MG-164, no trecho compreendido entre o Município de Santo
Antônio do Monte e o trevo da Rodovia MG-050.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/6/2003, foi a seguir o
requerimento encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, de conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 30

do art. 54 da Constituição do Estado, porquanto ele assegura a esta
Casa o poder de encaminhar pedido de informação, mediante a Mesa
da Assembléia, a dirigente de entidade da administração indireta e a
outras autoridades estaduais. Diga-se de passagem, segundo o
mesmo dispositivo, a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta
dias ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da
faculdade de que goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, mas também de permitir ao
parlamentar o acesso a informações concretas e imprescindíveis para
que possa acompanhar a execução de políticas públicas.

Manifesta o autor do requerimento sua preocupação com o
montante de recursos despendidos para asfaltar o trecho da MG-164
entre Santo Antônio do Monte e o trevo da MG-050.

Claro está que o contrato celebrado com a empresa executora do
serviço deve ter-se prendido a edital e ao melhor preço apresentado
por ela quando da licitação; entretanto, sabemos também que no
cumprimento do contrato uma série de fatores fazem com que ele seja
alterado no decorrer de sua execução, havendo necessidade de
aditamentos e, conseqüentemente, de alterações nos recursos
previstos originalmente.

Dessa feita, para melhor compreender a aplicação de recursos
públicos, o Deputado pede que a Presidência da Assembléia
Legislativa envie oficio inquirindo a autarquia estadual. Cumpre-nos
oferecer substitutivo à proposição para torná-la mais objetiva.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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833/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício ao Diretor-Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -, solicitando-lhe informar
o seguinte sobre o recapeamento asfáltico do trecho da MG-164 entre
Santo Antônio do Monte e a MG-050: se houve licitação para a obra;
quando ocorreu; qual a empresa vencedora; qual o valor do contrato
inicial; qual o valor total dos recursos despendidos com a obra.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°852/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão pleiteia ao Presidente da Assembléia

Legislativa, por via da proposição ora examinada, seja pedido ao
Secretário da Saúde que forneça a esta Casa as seguintes
informações: levantamento do número de pacientes que realizam
tratamento de hemodiálise no Estado e dos potenciais candidatos ao
tratamento; número de clínicas que seriam necessárias, atualmente,
para atender toda a demanda de pacientes existentes no Estado; e
localização das clínicas prestadoras do serviço de saúde de
hemodiálise no Estado.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno

Fundamentação
A assistência à saúde, com o advento da Constituição da República

de 1988, sofreu grandes mudanças do ponto de vista jurídico. A saúde
passou a ser reconhecida como uma questão de relevância pública e
como direito dotado de uma abrangência que ultrapassa o aspecto
médico-assistencial.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Carta Magna
foram consubstanciadas na Lei Federal n° 8.080, de 19/9/90, a Lei
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Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde e para a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, além de regulamentar o
Sistema único de Saúde - SUS -, proposto no art. 198 da
Constituição, destinado a assegurar o acesso universal e igualitário às
ações e aos serviços de saúde.

O SUS segue os mesmos princípios em todo o território nacional,
sob a responsabilidade, em cada esfera, dos Governos Federal,
Estadual e Municipal. Nesse sistema, a predominância do interesse de
cada pessoa de direito público não deve excluir a obrigação de outra.
Cabe à União, portanto, a competência legislativa e material quando
se trata de assuntos de predominante interesse nacional ou geral,
ficando com os Estados membros e com o Distrito Federal os
assuntos de interesse regional, e, com os municípios, os de interesse
local.

O art. 15 da norma citada determina que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os municípios exercerão, em âmbito administrativo,
entre outras, as atribuições de controle, avaliação e fiscalização das
ações e serviços de saúde.

Os serviços de saúde devem ser dispostos em uma área geográfica
delimitada, com unidades hierarquizadas e organizadas em níveis
crescentes de complexidade. Assim, os problemas que não puderem
ser resolvidos nas unidades de nível mais elementar, como é o caso
dos doentes renais crônicos, devem ser encaminhados aos serviços
de maior complexidade do sistema, que deverão ser, no mínimo,
regionais e de responsabilidade do Estado - NOB n° 1/1996 -, se o
município não se houver habilitado e responsabilizado pela totalidade
dos serviços de saúde.

Dessa forma, o requerimento sob comento se justifica como
instrumento de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo.
Se o Estado possui a atribuição de controlar, avaliar e fiscalizar as
ações de saúde, e se as demandas por serviços de certa
complexidade tendem a aumentar com o crescimento da população e
com os agravos à saúde, este parlamento pretende, com a
informação, avaliar o fiel cumprimento pelo Estado do seu papel no
sistema, fazer uma análise apurada das reais necessidades da
população, além de verificar o dimensionamento feito pelo Estado do
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atendimento dos doentes renais crônicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

852/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°854/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Moreira, por intermédio da proposição em

estudo, pleiteia à Presidência da Assembléia Legislativa sejam
pedidas ao Diretor-Geral do DER-MG informações sobre o número de
multas aplicadas às empresas de transporte coletivo intermunicipal
nos últimos cinco anos, discriminando o tipo, o valor da multa e os
trechos rodoviários onde foram aplicadas.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O transporte coletivo rodoviário intermunicipal é serviço público

regulado pelo DER-MG, órgão ao qual compete, também, a
fiscalização exercida por meio de agentes próprios ou credenciados,
não se excluindo a participação das Polícias Rodoviárias, Federal e
Estadual nem das autoridades municipais de trânsito, em suas
respectivas áreas de atuação.

Constatada infrigência às exigências do Decreto n° 32.656, de
14/3/91, que contém o Regulamento de Serviço de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais, à
portaria do Diretor-Geral e às demais normas ou atos administrativos,
regularmente publicados, a fiscalização do DER-MG lavrará,
imediatamente, auto de infração em modelo próprio, no qual constarão
os pontos extremos e o número da linha; o nome do delegatário; a
descrição sucinta da falta cometida, com indicação do local, dia e hora
em que foi verificada, bem como o dispositivo regulamentar em que se
enquadrar.

A empresa autuada recolherá ao DER-MG a quantia relativa ao valor
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da multa, até dez dias contados do término do prazo para a
apresentação da defesa, se esta, nesse intervalo de tempo, não tiver
sido feita.

Dessa forma, entendemos que o pedido de solicitação proposto no
requerimento é procedente e o DER-MG é o órgão competente para
responder a tais indagações.

Para complementar a indagação proposta, optamos por apresentar
emenda ao requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

854/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Acrescente-se a expressão "rodoviário intermunicipal" após o termo
"coletivo".

Sala de Reuniões da Mesa da Assémbléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Pastor George.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°885/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em
análise, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado
ofício ao Comandante-Geral da PMMG, solicitando o envio a esta
Casa de cópia do projeto de planejamento e orçamento da mudança
da iia Cia. da PMMG, atualmente estabelecida no Conjunto Teixeira
Dias, na região do Barreiro.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa está amparada pelo inciso IX do art. 100 do Regimento

Interno, segundo o qual as comissões, em razão de matéria de sua
competência, poderão "encaminhar, por intermédio da Mesa da
Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da, Polícia Militar e a outras autoridades estaduais".

E legítima, portanto, a iniciativa da Comissão de Segurança Pública
de buscar esclarecimentos sobre matéria afeta às suas deliberações.
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O requerimento aborda basicamente a mudança da 11a

Companhia da Polícia Militar do Estado, hoje situada no Conjunto
Teixeira Dias, na região do Barreiro. Trata-se de grande adensamento
populacional, próximo a áreas onde é crescente a violência, quais
sejam, Betim, Contagem e lbirité, cujos conflitos acabam por atingi-lo.
Em vista disso, acreditamos que a permanência da Companhia da
Polícia Militar é fator de segurança para seus habitantes e que apenas
um batalhão não será suficiente para impedir possíveis distúrbios no
local.

Por sua vez, a Polícia Militar argumenta que deve empreender
novas ações, buscando o máximo de eficiência, e isso demanda a
transferência da sua 1P Companhia do local. E exatamente aí que
entra o pedido da Comissão requerente, ao desejar instruir-se com o
máximo de informações para poder defender o ponto de vista de seus
representados ou mesmo instruir-lhes sobre a pertinência da medida,
inclusive sobre custos para o Erário. Seu escopo, portanto, é a
proteção e defesa dos interesses dos administrados, como tentativa
de compatibilizá-los com o interesse público.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

88512003 com a Emenda n° 1, a seguir.
EMENDA N° 1

Suprima-se do corpo do requerimento a expressão "Cel. PM Álvaro
Antônio Nicolau".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°901/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por meio

da proposição em exame, pleiteia ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício à Secretária da Educação, solicitando
informações acerca de provável liberação de verba no valor de R$
1.000.000,00, originada do Banco Internacional e de convênios, que
seria destinada à criação de grêmios estudantis nas escolas estaduais
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de ensino médio.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
As funções típicas do Legislativo, ambas detentoras do mesmo grau

de importância, são legislar e fiscalizar os outros Poderes.
O exercício do controle parlamentar pode ser classificado em

político-administrativo e financeiro-orçamentário. Por meio do controle
político-administrativo, este Parlamento poderá questionar os atos do
Poder Executivo, tendo acesso à sua máquina burocrática, a fim de
analisar a gestão da coisa pública e, conseqüentemente, tomar as
medidas que entenda necessárias.

Já o controle financeiro-orçamentário, previsto nos arts. 73 e
seguintes da Constituição mineira, diz respeito à fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da
administração direta e indireta. Tendo sido instituído que prestará
contas ao Poder Legislativo qualquer pessoa que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, a Comissão
de Educação encaminha o pedido de informações sobre a possível
destinação das verbas do Banco Internacional para o financiamento
de atividades estudantis.

Dizemos "possível" porque a indagação parte de um representante
de movimento estudantil, que encaminhou expediente ao Deputado
Adalciever Lopes, Presidente da Comissão de Educação, a fim de que
tomasse as providências cabíveis para esclarecer a existência da
verba e sua destinação.

Tendo o Presidente acolhido o pedido do cidadão e regimentalmente
lhe sendo permitido encaminhar ofício, por meio da Mesa da
Assembléia, sobre matéria afeta à sua Comissão, não encontramos
óbice ao requerimento em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

901/2003 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 902/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial solicita, por
meio da proposição em tela, sejam pedidas ao Secretário
Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária informações sobre o
assentamento de trabalhadores rurais sem terra nos Municípios de
Vazante, Lagamar e Guarda-Mor.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
No âmbito interno da Casa, a proposição encontra amparo no art.

100 1 inciso IX. do Diploma Regimental, visto que atribui às comissões
a competência de encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito
de informação a Secretário de Estado e a outras autoridades
estaduais versando sobre matéria de seu interesse imediato.

A reforma agrária e seus subtemas, como, por exemplo, o
assentamento de trabalhadores rurais sem terra, de que trata a
proposição sob exame, sempre foi assunto polêmico no, Páís e ponto
de discórdia nas discussões políticas. Existe hoje um consenso de
que uma política pública de desenvolvimento rural deve integrá-la,
com a inclusão de pessoas que poderão trabalhar a terra, ajudar no
desenvolvimento do campo e, conseqüentemente, de suas famílias.

Entretanto, a simples distribuição de terras e o assentamento de
famílias despreparadas para a produção no campo não resolvem o
problema. Muito pelo contrário, agrava-o, pois os trabalhadores
tendem a abandonar a propriedade ou repassá-la por não conseguir
sucesso. Em vista disso, retornam aos trabalhos ocasionais ou ao
desemprego, enfim, a uma vida indigna.

O assentamento dessas pessoas deveria visar ao desenvolvimento
de pequenos projetos agrícolas, estabelecidos conforme a vocação e
as possibilidades de cada região, de maneira a permitir o
desenvolvimento de verdadeira política pública voltada para o setor.
Graças a esse entendimento é que a Comissão requerente pretende
seja feita a solicitação ao Secretário Extraordinário para Assuntos de
Reforma Agrária.

Concordes com o objetivo da proposição, devemos dar nova
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redação ao seu texto para torná-la mais objetiva e efetiva na
obtenção de dados, razão pela qual apresentamos substitutivo ao
final.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

902/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, que envie ofício ao Secretário de Estado Extraordinário
para Assuntos de Reforma. Agrária solicitando-lhe informar a esta
Casa o seguinte sobre o assentamento de trabalhadores rurais sem
terra nos Municípios de Vazante, Lagamar e Guarda-Mor: quantas
famílias foram assentadas e quantos hectares foram distribuídos;
quais orientações (assistência técnica agrícola) essas pessoás
receberam para o trabalho na terra na época do assentamento; que
fomentos e implementos agrícolas foram colocados à disposição para
desenvolverem o seu trabalho; quantas famílias existem hoje
assentadas na região; qual a vocação agrícola e pecuária natural de
suas terras; se lá existe energia elétrica; se as vias de escoamento
agrícola são adequadas; se essas famílias tiveram acesso a alguma
linha de crédito rural.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°915/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela,

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao
Ouvidor da Polícia do Estado de Minas Gerais, solicitando-lhe remeter
a esta Casa cópia do último relatório sobre o desvio de conduta de
policiais.

Publicada em 27/6/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa, que
sobre ela deverá emitir parecer, conforme determina o art. 79, VIII, "c",



898
do Regimento Interno.

Fundamentação
A administração pública precisa, antes de mais nada, ser eficiente

no que tange à execução de serviços coletivos, principalmente, os da
área de segurança pública. Norteada por esse princípio, instituiu-se no
Estado a Ouvidoria da Polícia, cujo objetivo, entre outros, é o de
municiar a administração com informações que possam subsidiar a
estruturação e reestruturação de seus serviços, tendo em vista o bem
comum.

E legítimo dizer que o fim último do Estado é o exercício de suas
competências de forma imparcial, transparente e eficaz, seguindo
incessantemente os preceitos legais e morais, buscando a utilização
racional dos recursos públicos e perseguindo a qualidade para a
satisfação de todos. Corroborando esse ponto de vista, Maria Sylvia
Zanella di Pietro ensina que o agente público deve atuar de forma a
produzir "resultados favoráveis à consecução dos fins que cabe ao
Estado alcançar" ("Direito Administrativo", i oa ed., São Paulo: Atlas,
1998, págs. 73-74).

A promoção do bem comum decorre da própria razão de ser do
Estado e está insistentemente prevista no nosso ordenamento
jurídico.

Para a consecução desses objetivos, ele deve possuir mecanismos
de realização e controle de suas ações - entre os quais se insere a
Ouvidoria da Polícia - diante da necessidade de prestar serviços de
qualidade e de combater a ineficiência formal, até mesmo com
condutas positivas contra a prática de suborno, corrupção e tráfico de
influência. Em vista disso, esta Casa, interessada na gestão efetiva
dos serviços públicos e tendo, entre os seus órgãos, um que cuida
basicamente da segurança pública, requer a informação inscrita na
proposição sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

915/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°931/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Fábio Avelar, por meio da proposição em tela, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao
Presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG -, solicitando-lhe informações sobre os municípios em
débito com ela e sobre os que negociaram os respectivos débitos e
em que bases. Requer, ainda, o encaminhamento de cópia dos
contratos celebrados com cada um dos entes municipais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/7/2003, foi a matéria
encaminhada à Mesa da Assembléia para que, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno, receba parecer.

Fundamentação
Esta Casa, por força de dispositivo constitucional, tem, além da

missão de legislar, a de exercer o controle externo sobre as atividades
da administração pública. Este mister é levado a termo mediante
várias ações, entre elas o pedido de informação por escrito
endereçado às autoridades estaduais com o fito de se verificar a
regularidade dos atos dos administradores públicos.

A COPASA-MG, a quem é dirigida a solicitação, é sociedade de
economia mista e concessionária dos serviços de saneamento básico
do Estado. Integrante da sua administração indireta, tem por objetivo a
prestação do serviço público de saneamento, mediante a celebração
de ajustes com os municípios. A relação entre a concessionária e tais
entes é, portanto, contratual e institui direitos e obrigações para
ambas as partes, a serem necessariamente observados. Neste caso,
o controle a ser exercido se rege pelas normas concernentes aos atos
e contratos administrativos.

Relativamente a essas entidades - sociedades de economia mista,
regidas pelo direito privado -, não se discute o cabimento do exercício
do controle externo em face da prescrição constitucional. Daí por que
o parlamentar signatário da proposição que ora comentamos solicita
as informações e os contratos celebrados por uma empresa em
particular, arrolada nessa categoria.

Em tal situação, é traço comum da administração indireta do Estado
a parcial derrogação do regime de direito privado pelas normas do
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direito público. O controle exercido por excelência pelo Tribunal de
Contas pode ser complementado por outros instrumentos
fiscalizatórios, tal como a fiscalização deste parlamento, de natureza
política, realizada sobre as ações administrativas, no caso presente,
da COPASA-MG.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

931/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator -. Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Mélo - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°946/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais solicita à Presidência da Casa sejam
pedidas ao Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
FEAM - cópias de documentos relativos ao licenciamentci ambiental
de Capim Branco 1 e II, especialmente o parecer técnico contrário à
construção dos barramentos e a decisão por meio da qual o Conselho
Estadual de Política Ambiental - COPAM - deliberou sobre tal
licenciamento.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 4/7/2003
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
As informações requeridas referem-se ao licenciamento ambiental

expedido pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM -' relativo à
construção das barragens Capim Branco 1 e II, no Triângulo Mineiro.

O meio ambiente é patrimônio público e deve ser protegido para uso
coletivo. Exatamente por isso, a Carta mineira, em seu art. 214, IV,
exige a anuência do órgão estadual de controle e política ambiental
para desenvolvimento, construção ou reforma de instalações capazes
de causar qualquer tipo de degradação ao meio ambiente.

A apresentação do requerimento foi motivada por denúncia de
populares de que supostamente o parecer técnico para a construção
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dos barramentos destinados à instalação de usina hidrelétrica a ser
localizada em área abrangida pelos Municípios de Uberlândia e
Araguari tenha sido contrário à obra, mas, mesmo assim, o CORAM
tenha deliberado por sua realização.

Ora, obra de tal natureza causa grande impacto ao meio ambiente,
e, diante da dúvida sobre a existência de possíveis irregularidades no
processo de licenciamento ambiental, este parlamento não pode se
esquivar do dever de acompanhar detalhadamente o assunto e seus
desdobramentos.

O fundamento para a apresentação do pedido de informação está
contido no poder-dever conferido a este parlamento no tocante à
fiscalização e ao controle dos atos do Executivo - art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado -, prerrogativa irrenunciável por ser decorrente
do sistema de freios e contrapesos, cujo paradigma informa todo o
universo estatal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

946/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 947/2003
Mesa da Assembléiab

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de

Segurança Pública solicita ao Presidente desta Casa seja enviado
ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social, solicitando-lhe
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.

O requerimento foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 4/7/2003
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A natureza das informações solicitadas decorre dos debates que a

Comissão de Segurança Pública promoveu em março do corrente
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ano, com a participação de diversas autoridades ligadas ao
sistema prisional do Estado, sobre o problema de superlotação das
celas nas delegacias. Na ocasião, foi relatado que a situação é
bastante séria, com o agravante de que são mantidos juntos com os
condenados outros presos aguardando julgamento, inclusive aqueles
sujeitos a diferenciados regimes de execução e natureza da prisão, o
que contraria frontalmente a legislação de execução penal em vigor.

A Resolução n° 14, de 11/11/94, editada pelo Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária e que consubstancia as regras
mínimas para o tratamento do encarcerado em nosso Pais,
decorrentes de determinações das Organizações das Nações Unidas,
das quais o Brasil é signatário, preceitua que "presos pertencentes a
categorias diversas devem ser alojados em diferentes
estabelecimentos prisionais ou em suas seções, observadas
características pessoais, tais como: sexo, idade, situação judicial e•
legal, quantidade de pena a que forem condenados, regime de
execução, natureza da prisão e o tratamento específico que lhes
corresponda, atendendo ao princípio da individualização da pena" e
recomenda deverem ser alojados individualmente, com camas
roupas individuais, mesmo em dormitórios coletivos, assegurando-lhes
condições mínimas de higiene.

A partir desses preceitos que abordam as condições físicas a que
deve estar submetido o preso, a proposição indaga - oportunamente -
a respeito do número de vagas que o Estado deve disponibilizar para
atender essas regras mínimas, além da necessidade de recursos
humanos para exercício de atividade policial do Estado.

Tendo em vista que o objetivo do requerimento é proporcionar aos
membros da Comissão elementos essenciais para que possa ser bem
avaliada a execução de política pública concernente ao sistema
prisional do Estado, mostramo-nos favoráveis ao seu texto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

947/2003 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 959/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em
análise postula a inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, do
artigo intitulado "O Titã Aureliano Chaves", de autoria de José Maria
Couto Moreira, publicado no jornal 'O Tempo", edição de 23/5/2003.

O requerimento foi publicado em 51712003 e vem agora à Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado, nos anais da Assembléia
Legislativa, é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

A referida matéria, da lavra do advogado José Maria Couto Moreira,
é uma homenagem póstuma e o reconhecimento ao grande homem
público Aureliano Chaves. Na sua avaliação, comprovada por fatos
reais, o ex-Governador de Minas agigantava-se na defesa dos
interesses de sua pátria; na vida político-partidária, era praticamente
intransigente com a ética, sustentada em seu ideário democrático e
em seu raciocínio cartesiano. Na trajetória de coerência que balizou
as iniciativas e a conduta política e de cidadão, jamais esmoreceu em
suas convicções pessoais. Finalizando, o autor o compara a um titã,
que, por sua altivez, deveria ter sido sepultado de pé, com a cabeça
posterior ao coração, acima dos mortais comuns.

A respeito da matéria, não há que se contestar o seu conteúdo. A
importância da atuação de Aureliano Chaves em momentos decisivos
da história política brasileira, seu espírito público, comportamento
ético e moral, sua intransigência na defesa dos interesses de Minas e
do Brasil são inquestionáveis. Dessa forma, seu nome passará à
história das últimas décadas como um grande estadista.

Ainda assim, este relator tem o entendimento, "data venia", de que
sua inserção nos registros oficiais desta Casa não é apropriada
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porque constitui tão-somente manifestação pessoal de um
admirador a um líder político, muito importante, é verdade. Não
exprime portanto, manifestação cultural ou histórica para os interesses
particulares de Minas Gerais.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

959/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
O eorge.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°991/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em análise, o Deputado Irani Barbosa

requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Secretário de Planejamento e Gestão e à Presidente do IPSEMG
informações sobre a natureza dos serviços prestados pelo Instituto de
Desenvolvimento Gerencial - IDO - a essas instituições, bem como
cópia dos contratos de prestação de serviços, e sobre a existência de
contrato de prestação de serviço com o IDO quando ainda tinha o
nome de Fundação de Desenvolvimento Gerencial e, em caso
positivo, as respectivas cópias.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Instituto de Desenvolvimento Gerencial - IDO - é uma organização

de ensino com características excepcionais. Seu trabalho consiste em
ensinar: dentro das organizações clientes, no local de trabalho; com
foco em resultados contábeis (se a meta é atingida, o ensino foi bem
conduzido); de forma prática ("Iearn by doing") e fazendo a tarefa junto
com o cliente. Atua no estabelecimento de projetos a serem definidos
por meio da identificação das necessidades da organização à qual
prestará serviços. Após, é feito um planejamento inicial, que consta da
meta (retorno) e das macroetapas (mapa de batalha), o qual é
apresentado, discutido e aprovado. Ao longo do trabalho, são feitos
acompanhamentos e ajustes necessários para que as metas
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inicialmente definidas sejam alcançadas e implementadas.

Seu objetivo é avaliar a empresa em que está atuando, identificar os
problemas, levantar as lacunas a serem preenchidas para a melhoria
da confiabilidade de seus produtos, processos e serviços.

Sua equipe é constituída de especialistas de várias categorias,
liderada pelo Prof. Vicente Falioni Campos, hoje reconhecido como
uma das maiores autoridades em gestão empresarial, nacional e
internacionalmente.

Em consulta ao Armazém SIAFI, constatamos que o IPSEMG tem
celebrado contrato de prestação de serviço com a Fundação de
Desenvolvimento Gerencial - hoje denominada Instituto de..
Desenvolvimento Gerencial já há alguns anos, destinando a ela
verbas orçamentárias. Assim, acreditamos que o pedido de
informação ora examinado é conveniente e oportuno, principalmenté
porque a renovação de contrato no âmbito da administração deve ser
feita sempre por meio de licitação, com observância de todas as
formalidades impostas pela Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93.

Temos a considerar, ainda, que este parlamento, ao solicitar.
informações pertinentes ao assunto, está cumprindo o seu papel
fiscalizador, que lhe é assegurado constitucionalmente.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

991/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.105/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por intermédio da proposição em

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam
solicitadas ao Presidente da Rádio Inconfidência Ltda. as seguintes
informações: quantos servidores foram contratados pela empresa, no
regime celetista, após 1988?; quantos contratos do regime celetista
estão em vigor atualmente?; quantos servidores foram admitidos por
concurso público?; quantos foram demitidos ou pediram
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desligamento?; qual foi o valor gasto em verbas trabalhistas
indenizatórias nesse período?

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Rádio Inconfidência Ltda. é empresa pública estadual, constituída

sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com o objetivo de prestar serviços de radiodifusão, de caráter cultural,
informativo, educativo e de entretenimento, além de serviços
correlatos à sua atividade social e outros que lhe forem atribuídos pelo
Governador.

O seu capital social está subscrito por dois quotistas, na seguinte
forma: Estado de Minas Gerais, 9.990 quotas; e Fundação João
Pinheiro, 10 quotas.

Os seus servidores são obrigatoriamente ocupantes de empregos
públicos e têm vínculo contratual regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho, independentemente de terem ali ingressado antes ou
após 1988. Isso, por si só, justifica o não-encaminhamento das duas
primeiras questões propostas no requerimento.

Devemos ressaltar, aqui, que a Constituição da República derrogou
parcialmente, no caso do emprego público, a legislação trabalhista, ao
impor, entre outras coisas, a obrigatoriedade de concurso público,
além de colocar sob fiscalização a legalidade dos atos de admissão
de pessoal da administração direta e indireta.

Assim, devendo a Rádio Inconfidência prestar contas dos atos de
admissão de seu pessoal, e sendo dever desta Casa, por outro lado,
fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive de sua administração
indireta, somos favoráveis ao encaminhamento do pedido de
informação proposto. Entretanto, consideramos necessário reformulá-
lo por meio de substitutivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.105/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
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regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da Rádio
Inconfidência Ltda. solicitando-lhe as seguintes informações: dos
empregados da empresa, quantos foram admitidos por concurso
público?; quantos servidores foram demitidos ou pediram
desligamento?; qual o valor gasto em verbas trabalhistas
indenizatórias após 1988?

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.195/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Deputada Lúcia Pacífico, por intermédio da proposição em estudo,

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
pedido de informações sobre a política de centralização e
terceirização que vem sendo adotada pela empresa.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual, em seu art. 54, § 3 0 , confere à Mesa da

Assembléia a atribuição de 'encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras entidades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização".

A proposição em análise refere-se à centralização e terceirização de
serviços, modelo empresarial que a CEMIG vem adotando.

Com a centralização, alguns pólos regionais foram desativados,
obrigando consumidores a empreender grandes deslocamentos para
solicitação de pequenos serviços, o que antes era desnecessário.
Segundo o Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas - SINDSUL -, a
reativação dessas cidades (Lavras, Passos, Itajubá, Alfenas, Três
Corações, Pouso Alegre, São Lourenço, Caxambu e Guaxupé) como
pólos regionais atenuaria as dificuldades inerentes ao atendimento,
bem como à transferência de servidores para Varginha e Divinópolis
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(onde hoje são atendidos os consumidores).

A terceirização de mão-de-obra, hoje utilizada em várias empresas
como forma de diminuir os custos, vem sendo praticada também pela
CEMIG, mas, conforme os dizeres do SINDSUL, isso torna os
serviços precários e acarreta aumento significativo de acidentes,
inclusive fatais.

Sobre o assunto, o Presidente da COREL (Paraná), Paulo Pimentel,
afirma que a transferência de certas atividades para pessoal
terceirizado resultou, naquele Estado, em perda na qualidade do
atendimento ao consumidor, além de prejuízos à imagem da empresa.

Seguindo essa tendência, a CEMIG, segundo recente pesquisa da
ABRADEE, já não se enquadra em nenhuma destas categorias:
melhor distribuidora de energia elétrica, melhor avaliação pelo cliente,
melhor gestão operacional, melhor gestão econômico-financeira e
maior evolução de desempenho.

Considerando que ela fornecia a "melhor energia do Brasil", é
importante que este parlamento verifique se as modificações relativas
ao atendimento e à terceirização de atividades técnicas vêm afetando
o desempenho dessa empresa, que é o orgulho de Minas Gerais.

Consideramos necessário apresentar emenda à proposição apenas
para retirar o segundo parágrafo, por não o julgarmos apropriado
segundo as normas de redação técnica desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.195/2003 com a Emenda n° 1, formulada a seguir.
EMENDA N° 1

Suprima-se o parágrafo segundo da proposição.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
Geo rge.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 16/9/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
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Memorina Bittencourt de Araújo, ocorrido em 3/9/2003, no
Município de São Paulo, SP. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 17/9/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nos 57 •e 58/2003 - Projetos de Lei n°5 1.073 a
1.077/2003 - Requerimentos n

o
s 1.380 a 1.410/2003 -

Representações n
o
s 5 e 6/2003 - Requerimentos dos Deputados

Leonardo Moreira (2), João Bittar e Dalmo Ribeiro Silva (2) -
Proposição não Recebida: Requerimento do Deputado Pastor George
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, do Trabalho, de Transporte, de Meio Ambiente e de Direitos
Humanos e dos Deputados Elmiro Nascimento e Biel Rocha -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
Doutor Viana, Carlos Pimenta e Chico Simões - 23 Parte (Ordem do
Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da . Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Bittar e
Leonardo Moreira (2); deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2); aprovação -
Requerimentos n

o
s 1.270 e 1.271/2003; aprovação - Requerimento do

Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado
Rogério Correia - 2 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de
ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da
votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.580; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.577; discursos da Deputada Maria José
Haueisen e do Deputado André Quintão; questão de ordem;
inexistência de quórum para votação - Requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada; deferimento; discurso do Deputado Antônio
Carlos Andrada - Encerramento - Ordem do dia.

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

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

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

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

1  Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura

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

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

OFICIOS
Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, apresentando argumentos contra

a Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003. (- A Comissão de

rÀ



912
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando
informações a respeito do Requerimento n° 954/2003, da Comissão
de Segurança Pública.

Da Sra. Adriene Barbosa de Faria, Presidente da Associação
Mineira de Municípios, agradecendo o apoio dado pela Assembléia à
causa municipalista. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico, prestando informações a respeito do
Requerimento n° 1.028/2003, do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. José Júlio Coelho Palone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, encaminhando informações sobre liberação de
recursos financeiros. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Dorani Coelho Ferreira, Auxiliar de Administração do INCRA-
MG, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio assinado entre
o órgão e este Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o ai. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Da Sra. Eliane Maria de Paula Diniz Machado, Presidente da
Associação dos Diretores das Escolas Estaduais de Uberaba,
solicitando empenho deste Legislativo para a derrubada do veto à
'Proposição de Lei n° 15.585/2003. (- Anexe-se ao veto à Proposição
de Lei n° 15.585/2003.)

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:	 -

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 57/2003
Modifica o ai. 124 da Constituição Estadual, que dispõe sobre o

Ministério Público junto do Tribunal de Contas e acrescenta dispositivo
aos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°-O ai. 124 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 124 - O Ministério Público do Tribunal de Justiça Militar será
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exercido por Procurador de Justiça integrante do Ministério Público
Estadual e o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado será
organizado por lei complementar.".

Art. 20 - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a
vigorar acrescido do seguinte artigo:

"Art. - A lei complementar a que se refere o ai 124, de iniciativa
conjunta da Procuradoria-Geral de Justiça e do Tribunal de Contas do
Estado será encaminhado à Assembléia Legislativa no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data de publicação desta emenda.".

Art. 30 - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Comissão Especial do Tribunal de Contas (Sebastião Navarro Vieira

- Antônio Carlos Andrada - Fábio Avelar - Rogério Correia - José
Henrique) - André Quintão - Carlos Pimenta - Maria Tereza Lara -
Ricardo Duarte - Lúcia Pacífico - Padre João - Luiz Humberto Carneiro
- Biel Rocha - Maria José Haueisen - Laudelino Augusto - Vanessa
Lucas - Domingos Sávio - Djalma Diniz - Durval Angelo - Maria Olívia -
Marília Campos - Ana Maria Resende - Jô Moraes - Chico Simões -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 58/2003
Modifica o art. 79 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a

nomeação de Auditores para o Tribunal de Contas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 79 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa

a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 79 - Os auditores do Tribunal de Contas, em número de sete,

serão nomeados com base em concurso público de provas e títulos,
observada a classificação, cumpridos, ainda, os seguintes requisitos:

- ter título de curso superior em Direito, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis ou Administração Pública;

II - ter mais de cinco anos de exercício de função ou de efetiva
atividade profissional que exijam os conhecimentos da formação
mencionada no inciso anterior;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada; e
IV - ter, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta e cinco anos de

rÃ'



914
idade na data de inscrição do concurso.".

Art. 20 - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Comissão Especial do Tribunal de Contas (Sebastião Navarro Vieira

- Antônio Carlos Andrada - Fábio Avelar - Rogério Correia - José
Henrique) - Maria Olívia - Vanessa Lucas - Maria Tereza Lara - Padre
João - Ricardo Duarte - Luiz Humberto Carneiro - Jô Moraes - Biel
Rocha - Laudelino Augusto - Maria José Haueisen : Dalmo Ribeiro
Silva - Djalma Diniz - Carlos Pimenta - Durval Angelo - Marília
Campos - Weliton Prado - André Quintão - Célio Moreira - Chico
Simões - Ana Maria Resende - Lúcia Pacifico.

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

PROJETO DE LEI N° 1.07312003
• Declara de utilidade pública o Orbis Clube de Teixeiras, com sede
no Município de Teixeiras.

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

Teixeiras, com sede no Município de Teixeiras.
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 setembro de 2003.
Mauri Torres
Justificação: O Orbis Clube de Teixeiras, entidade civil filantrópica

sem fins lucrativos, tem por finalidade, entre outras, a execução de
serviços em beneficio da cidade, a proteção do meio ambiente, da
saúde, da família, de gestantes, crianças, adolescentes e idosos.

Com duração indeterminada e com sede no Município de Teixeiras,
a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos, sendo sua administração composta por pessoas de
idoneidade moral e ilibada conduta social, que não recebem
remuneração por sua atuação.

- 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° 1.074/2003
Cria a Ouvidoria Educacional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria Educacional, órgão dotado de

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
Executivo na fiscalização, na recepção e na tramitação de denúncias
e no encaminhamento de sugestões e propostas relacionadas com a
área de educação do Estado.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria Educacional:
- receber e apurar reclamação contra serviço público da área de

educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão
ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso
praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública ou
delegatária da área de educação;

III - realizar vistoria In loco" em órgão ou entidade pública
delegatária quando houver indício de irregularidade;

IV - propor medidas para o saneamento de irregularidade,
ilegalidade ou arbitrariedade;

V - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública ou delegatária da área de
educação;

Vi - elàborar regulamento para disciplinar suas atividades.
Art. 3° - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do

Estado, com base em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual
de Educação.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2003.
Maria Tereza Lara - Weliton Prado.
Justificação: Este projeto de lei concretiza a proposta, constante do

relatório final do Seminário Construindo a Política para a Educação de
Minas Gerais, de criação de uma Ouvidoria Educacional. Seria uma
iniciativa complementar para a inserção eficaz da comunidade na
definição da política educacional, com avaliação e controle mais
sistemáticos do processo educacional no âmbito de cada escola, em
cada nível.

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

PROJETO DE LEI N° 1.075/2003
Define a composição do Conselho Estadual de Educação e

estabelece a realização da Conferência Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Estadual de Educação é órgão de caracteres

deliberativo, normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das
diretrizes da educação no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação assegurará
aos grupos representativos da comunidade o direito de participar da
definição das diretrizes da educação.

Art. 20 - O Conselho Estadual de Educação será composto por vinte
e quatro membros assim discriminados:

- quatro representantes dos órgãos governamentais do Estado,
indicados pelo Governador do Estado;

II - um representante das instituições de ensino público superior;
III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do

Adolescente;
IV. - um representante da Comissão de Educação da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais;
V - um representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação;
VI - um representante da UNDIME;
VII - um representante do Conselho Nacional de Educação;
VIII - um representante das instituições privadas de educação

infantil;
IX - dois representantes das instituições filantrópicas, comunitárias

ou confessionais de ensino infantil;
X - dois representantes dos estudantes das escolas estaduais;
XI - dois representantes dos pais de alunos das escolas estaduais;
XII - quatro representantes dos trabalhadores em educação das

escolas estaduais;
XIII - dois representantes dos professores das escolas particulares

do Estado de Minas Gerais;
XIV - um representante dos trabalhadores em escolas filantrópicas,

comunitárias e confessionais de ensino infantil.
§ 1 0 - Os membros do Conselho Estadual de Educação da
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comunidade educacional serão escolhidos em fóruns próprios,
através de assembléias dos sindicatos, das associações de pais e
mestres, de pais de alunos, dos grêmios estudantis e dos colegiados
escolares.

§ 20 - Os membros do poder público serão indicados pelo
Governador do Estado de Minas Gerais e encaminhados à
Assembléia Legislativa, que os submeterá a aprovação.

§ 30 - O representante do Poder Legislativo será indicado pelo
Presidente da Assembléia dentre os membros que compõem a
Comissão de Educação da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Art. 30 - O mandato dos membros do Conselho Estadual de
Educação será de quatro anos, vedada a recondução imediata,
cessando a cada dois anos o mandato da metade dos Conselheiros.

Art. 40 - Para cada Conselheiro efetivo será escolhido um
Conselheiro suplente, com os mesmos critérios de escolha, e todos
deverão ter os nomes homologados pelo poder público.

Art. 5° - O Conselho Estadual de Educação organizará a
Conferência Estadual de Educação a cada dois anos.

§ 1° - A Conferência será convocada pelo Poder Executivo e
organizada pelo Conselho Estadual de Educação com a participação
de representantes de todos os segmentos sociais para a
sociabilização de experiências, a avaliação da situação educacional e
a proposição de diretrizes para a educação no Estado.

§ 20 - Por decisão do Conselho Estadual de Educação poderão ser
organizadas Conferências Extraordinárias.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua promulgação.

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

arts. 30 e 40 da Lei Delegada n°31, de 28 de agosto de 1985.
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 2003.
Maria Tereza Lara - Weliton Prado.
Justificação: O Conselho Estadual de Educação é órgão integrante

do Sistema Estadual de Ensino, com enorme relevância na definição
da política estadual para a educação; entretanto, até hoje têm sido
todos os seus membros escolhidos pelo Governador do Estado.
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Num momento de discussão dos espaços de atuação da

comunidade educacional, nada mais justo do que assegurar aos
grupos representativos da comunidade o direito de participar da
definição das diretrizes da educação. Para tanto, defendemos um
Conselho democrático, que possibilite a todos os segmentos da
comunidade educacional do Estado a participação, a defesa dos
interesses, a proposição de ações e a fiscalização do sistema de
educação.

Para tanto, contamos com o apoio de todos os nossos pares desta
Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.07612003
Declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade do

Conjunto Jatobá IV, 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 da Terceira

Idade do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, setembro de 2003.
Roberto Carvalho
- 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° 1.077/2003
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa

Senhora Medianeira - OSNSM.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais

Nossa Senhora Medianeira - OSNSM -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
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Sidinho do Ferrotaco
Justificação: A entidade Obras Sociais Nossa Senhora Medianeira,

sediada na Rua João Gomes, n° 157, Bairro Santa Efigênia, na cidade
de Belo Horizonte, inscrita no CGC/MF 02.610.454/0001/00, foi
fundada em 20/6/82 e vem prestando, desde então, imensuráveis
serviços à comunidade.

Contribui a entidade para o desenvolvimento moral e espiritual do
indivíduo, auxilia o poder público no fortalecimento do corpo social e
presta imprescindíveis serviços, amparando os necessitados da
paróquia, promovendo debates sobre as carências da população e
fornecendo subsídios à educação de crianças. Ressalte-se, ainda,
estarem preenchidos os requisitos elencados no art. 1°, da Lei
Estadual n°12.972, de 1998.

O projeto visa a reconhecer juridicamente o que na prática já há
muito vem sendo reconhecido.

Portanto, faço votos de que os nobres pares, imbuídos da mesma
certeza, se unam na aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.380/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a CEMIG por haver sido
selecionada pelo Dow Jones Sustainability World Indexes para o
período de 2003-2004. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.381/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo à Defensoria Pública do Estado com vistas à
nomeação de Defensor Público para atuar na Comarca de Andradas.

N° 1.382/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo à Defensoria Pública do Estado com vistas à
nomeação de Defensor Público para atuar na Comarca de Ouro Fino.
(- Distribuídos à Comissão de Administracão Pública.)

N° 1.383/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a que
autorize o funcionamento de uma unidade do Instituto Médico Legal
no Município de Ouro Fino. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.384/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do
DER-MO com vistas à recuperação de ponte localizada na estrada
que liga os Municípios de Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal, SP.

N° 1.385/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam tomadas
providências para recuperação da sinalização do trevo de acesso à
cidade de Ouro Fino na MG-290.

N° 1.386/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que seja recuperado o trecho da MG-290 situado no perímetro
urbano do Município de Borda da Mata.

No 1.387/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a que
seja autorizado o funcionamento de uma banca examinadora no
Município de Andradas.

N° 1.388/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a que
seja autorizado o funcionamento de uma banca examinadora no
Município de Extrema. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.389/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas a que sejam
elaborados estudos para S a reestruturação do Posto Regional do
IPSEMG em Ouro Fino. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.390/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilkye Veronese, Prefeito
Municipal de Andradas, pelo excelente trabalho realizado nesse
município.

N° 1.391/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas
a que se agilize a apreciação do Projeto de Lei n°3.364.

N° 1.392/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que determine a instalação da 2' Vara Judicial na Comarca de
Ouro Fino. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.393/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Circolo ]talo Brasiliano di
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Ouro Fino pela inauguração de sua sede própria. (- À Comissão do
Trabalho.)

N° 1.394/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à EMATER-MG pelo transcurso
dos 55 anos de sua fundação. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.395/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à Academia
Mineira de Letras pelo 940 aniversário de sua fundação. (- A Comissão
de Educação.)

N° 1.396/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Pompéu pelo 650 aniversário de sua emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.397/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à Academia
Mineira de Odontologia pelo 190 aniversário de sua fundação.

N° 1.398/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da .Casa manifestação de aplauso ao Sindicato
da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais pela criação do
Brechó da Construção. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

N° 1.399/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso ao Jornal
APA-Sul - Área de Proteção Ambiental do Sul da Região
Metropolitana de Belo Horizonte pelos 13 anos de circulação. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 1.400/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à V&M Florestal pela conquista do
Prêmio Nacional Cases em Gestão Ambiental. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 1.401/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao SENAC-MG por haver
novamente recebido a certificação ISO 9001/2000. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 1.402/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando ao
Presidente da Associação Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -
que informe a essa Comissão os critérios utilizados por essa entidade
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para a composição da Comissão Preparatória da Conferência das
Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.403/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente da
EPAMIG com vistas a que sejam tomadas providências para o
fortalecimento do Centro de Pesquisas do Norte de Minas - CTNOR -,
no Município de Porteirinha. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.404/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da Procuradõria do
Consumidor do Estado de Minas Gerais com vistas a que seja
fiscalizado o cumprimento da Lei n° 11.052, de 24/3/93, em especial
para o "show" "Xuxa Só para Baixinhos", a ser realizado no dia
20/9/2003. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 1.405/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que
providencie aumento no texto orçamentário do SUS nos municípios
jurisdicionados da DADS de Uberlândia. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.406/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitàndo seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da Procuradoria do
Consumidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte com vistas a
que fiscalizem e viabilizem o cumprimento das leis que menciona. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 1.407/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Coordenador da Comissão Preparatória da P
Conferência Nacional das Cidades com vistas a que receba e
contemple os relatórios das Pré-Conferências Municipais à
Conferência das Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
tendo em vista irregularidades relativas à indicação de representantes
populares para a participação nessa Conferência.

N° 1.408/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja encaminhado ofício ao Coordenador da Comissão Preparatória
da P Conferência Nacional das Cidades denunciando irregularidades
na indicação dos representantes populares para a participação na
Conferência das Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

N° 1.409/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Dr. Clésio Andrade, Vice-Governador
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do Estado, por ter sido agraciado com a Grande Medalha JK. (- À
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.41012003, do Colégio de Líderes, solicitando seja consignada
nos anais desta Casa manifestação de repúdio à matéria intitulada
"Estrada Solidária", publicada pela revista "Isto E", em 17/9/2003. (- A
Comissão de Transporte.)	-

REPRESENTAÇÃO N° 5/2003
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado Irani Barbosa, na 50 a Reunião Extraordinária de

Plenário, de 11/9/2003, em apartes ao Deputado Rogério Correia,
afirmou, textualmente: "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, 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".

Ainda, na mesma reunião, afirmou que "o Presidente da Comissão
de Direitos Humanos apóia traficantes de Ribeirão das Neves" (f Is. 15
e 16 das notas taquigráficas anexas).

Solicitamos, portanto, a V. Exa. que requeira ao Deputado lrani
Barbosa a imediata apresentação de provas concretas de suas
acusações.

Outrossim, solicitamos a urgente instauração de processo no âmbito
dessa Comissão com o fim de apurar se as afirmações acima
transcritas do Deputado Irani Barbosa ferem a ética e o decoro
parlamentar definidos e protegidos pelo nosso Código de Ética e pela
Constituição do Estado.

Anexamos as notas taquigráficas da referida 50' Reunião
Extraordinária de Plenário, com o fim de instruir o processo.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Chico Simões
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.

REPRESENTAÇÃO N° 6/2003
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado Irani Barbosa, na 73 Reunião Ordinária de Plenário, de
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11/9/2003, em discurso proferido com base no art. 70 do
Regimento Interno, afirmou, textualmente, entre outras coisas:

a) que "...um Deputado contratou um bandido para que dissesse na
televisão encapuzado, que eu o havia contratado para matar o Juiz
traficante de Ribeirão das Neves";

b) que "a Secretaria de Segurança abafou o inquérito, não sei se por
envolvimentos amorosos do Deputado com o Secretário ou por fatos
mais graves";

c) que "dois Promotores traficantes daquela cidade, integrantes de
uma quadrilha que tem a participação de um Deputado desta Casa e
de um Vereador.., que faziam orgias dentro de presídios. ..as rebeliões
acabaram quando esse grupo de pederastas - que participava de
orgias sexuais nos presídios - foi impedido de continuar a freqüentá-
los".

d) que "... em Ribeirão das Neves, cidade em que um Juiz, dois
Promotores, um Deputado, um Vereador e um Major da Polícia Militar
estão envolvidos diretamente com a facilitação de fugas de
traficantes".

e) que "...não daqueles que se escudam atrás de religião, padre e
pastoral, para praticar atos libidinosos com presos que não têm
escolha. São obrigados a praticar atos sexuais com essas pessoas,
ou sofrem penalidades da lei do pirata caolho, que é a lei dos porões
dos presídios".

Diante da gravidade dessas acusações, não podemos nos
posicionar de uma maneira passiva, sob pena de colocar o Poder
Legislativo de joelhos perante a opinião pública, o que fere
visceralmente a democracia representativa de direito. Solicitamos,
portanto, a V. Exa. que requeira ao Deputado Irani Barbosa a
urgentíssima apresentação de provas concretas de suas acusações.

Outrossim, solicitamos a urgente instauração do processo no âmbito
dessa Comissão com o fim de apurar se as afirmações do Deputado
Irani Barbosa, anteriormente transcritas, ferem a ética e o decoro
parlamentar definidos e protegidos pelo nosso Código de Ética e pela
Constituição do Estado.

Este requerimento vem, ainda, ao encontro do manifesto do
Deputado Irani Barbosa, o qual, na mesma reunião, textualmente
afirma: "Essa investigação da Comissão de Ética será muito
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importante. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa., com sua
capacidade fantástica de jurista renomado, fará uma investigação
correta" ... "Desejo que esta Casa tenha coragem para aprofundar as
investigações, e não se acovardar, como da outra vez, evitando
devolução de salários e não-julgamento pela Justiça".

Anexamos as notas taquigráficas da referida 73 a Reunião Ordinária
do Plenário, a fim de instruir o processo.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Chico Simões
- A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar.
- São também encaminhados à Mesa requetimentos dos Deputados

Leonardo Moreira (2), João Bittar e Dalmo Ribeiro Silva (2).
Proposição não Recebida

- A Mesa, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art.
284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Pastor George solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Instituto São Rafael, pelo transcurso do 770
aniversário de sua fundação. (- Proposição não recebida, nos termos
do inciso IV do art. 173, c/c o inciso 1 do art. 284, • do Regimento
Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, do Trabalho, de Transporte, de Meio
Ambiente e de Direitos Humanos e dos Deputados Elmiro Nascimento
e Biel Rocha.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, prezada assistência e telespectadores da TV Assembléia,
os que se interessam verdadeiramente pelo problema da educação
em nosso País - e entre eles nos incluímos - são unânimes em
reconhecer que a Lei n° 9.394, de 1996, que definiu as diretrizes e
bases da educação nacional, representou extraordinário avanço,
inclusive, entre outros aspectos, ao contemplar a autonomia dos
sistemas de ensino. Com efeito, o legislador ateve-se à necessidade
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de ampliar as fronteiras da educação e de otimizar o sistema como
um todo, baseando-se no pressuposto da maturidade dos poderes
públicos para fazê-lo.

Em razão dessa mesma maturidade, causou-nos espécie o
pronunciamento feito nesta Casa pelo colega Deputado Ricardo
Duarte, posicionando-se contra a instalação, autorizada pelo
Executivo mineiro, do curso de Medicina, no "campus" universitário de
Belo Horizonte, da Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR, de
Três Corações. Acrescente-se que a ação do colega Deputado foi
além ao apresentar à Casa o Projeto de Resolução n° 1.020/2003,
que visa sustar os efeitos do Decreto n° 43.551, de 2003, o qual, por
sua vez, havia autorizado o funcionamento do referido curso.

Não é nosso objetivo polemizar e longe estamos de defender
interesses que não sejam aqueles legítimos para o povo mineiro.
Entretanto, acreditamos que a fala do nobre colega merece, se não
uma réplica, pelo menos alguns esclarecimentos, os quais justificam
de sobejo a decisão do Governo mineiro, ao autorizar a instalação do
curso de Medicina em pauta. Isso é o que nos propomos aqui fazer,
contando com a atenção e tradicional preocupação desta Casa quanto
aos temas educacionais.

Vejamos, portanto, em primeiro lugar, os fundamentos
constitucionais e legais que amparam o decreto em questão:

A Constituição Federal, em seu art. 24, inciso IX, determina que
cabe à União, aos Estados e aos municípios legislar sobre educação,
cultura, ensino e desporto; já o art. 211 da Carta Magna define que a
União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em
regime de colaboração, seus sistemas de ensino; a norma
constitucional é suplementada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, a qual confere tanto à União como aos Estados,
expressamente, a atribuição de autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação
superior e estabelecimentos do seu sistema de ensino; trata-se de
inequívoca competência concorrente, da qual o Estado não se exclui.

Já a Constituição do Estado, em seu art. 199, define que as
universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa,
incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; o preceito deixa
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clara a legitimidade da UNINCOR, ao deliberar pela instalação do
curso de Medicina em Belo Horizonte.

O art. 206 da mesma Constituição Estadual estabelece que compete
ao Conselho Estadual de Educação - CEE-MG -, sem prejuízo de
outras atribuições a ele conferidas por lei, e observadas as diretrizes
da União, autorizar e supervisionar o funcionamento do ensino
particular, avaliando-lhe a qualidade; o preceito constitucional é
amplamente referendado pela Lei Delegada n° 31, de 1985, e pelo
Decreto n° 35.503, de 1994.

O art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias define
que a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade
Estadual de Montes Claros e as fundações educacionais de ensino
superior criadas ou autorizadas por lei estadual ou municipal,
existentes na data da promulgação da Constituição do Estado,
integram o sistema estadual de ensino; entre essas instituições,
escusado dizer, inclui-se a UNINCOR.

Já o art. 241 da Constituição mineira define que as fundações
educacionais estarão sujeitas, pedagogicamente, ao Conselho
Estadual de Educação e; administrativamente, aos respectivos
Conselhos de Curadores; ficam patentes, portanto, os papéis
devidamente assumidos pela UNINCOR e pelo CEE-MG no ato ora
questionado pela Oposição nesta Casa.

Voltando à Lei das Diretrizes e Bases da Educação, seu art. 30
determina que, no exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades as atribuições para criar, organizar e extinguir, em sua
sede, cursos e programas de educação superior previstos na lei; será
que o curso de Medicina da UNINCOR, questionado desta tribuna,
tem características que não se coadunam com a lei? A pergunta
dispensa resposta.

Por fim, no âmbito do Conselho Estadual de Educação, a Resolução
n° 432, de 1998, em seu art. 10, determina que o pedido de
autorização de curso de graduação em Medicina, em Odontologia e
em Psicologia, por parte de universidade, centro universitário ou
instituição de ensino superior, será submetido à prévia manifestação
do Conselho Nacional de Saúde; no caso especifico, lembramos, o
Conselho Nacional de Saúde foi ouvido e opinou favoravelmente.

Perdoem-nos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se até agora nos
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estendemos tão minuciosamente sobre a legislação concernente à
matéria. Mas o fizemos, evidentemente, como caminho para dirimir
toda e qualquer dúvida sobre a constitucional idade, legalidade e
juridicidade da decisão do Executivo, ao autorizar a instalação do
curso. A esta altura, aliás, ao formularmos mais algumas
considerações a respeito, gostaríamos de lembrar que a emocional
interveniência da Oposição nesse episódio nada acrescenta ao
desenvolvimento do ensino em nosso Estado.

Em primeiro lugar, está cristalino o princípio da autonomia dos
sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Além disso, não
resta dúvida sobre a autonomia universitária, tampouco sobre a
vinculação da UNINCOR ao sistema estadual de ensino. Sua
subordinação ao Conselho Estadual de Educação está evidente.
Sobre as atribuições conferidas pela norma constitucional ao conselho
- que hoje congrega cerca de 35 instituições de ensino em nosso
Estado - diríamos que nada mais há a acrescentar.

Por outro lado, carece de fundamento a afirmação de que o decreto
governamental seja fruto de equívoco. Note-se, novamente, que a
Resolução n° 432, de 1998, do Conselho Estadual de Educação, já
contemplava consulta ao Conselho Nacional de Saúde sobre cursos
de Medicina, Odontologia e Psicologia. Ela antecede, em muito, o
Decreto Federal n° 3.860, de 2001, que dispõe sobre o tema de
maneira idêntica.

Outrossim, são inúmeros os procedimentos seguidos previamente à
manifestação do Conselho Estadual de Educação. Vejamos:

em 1217/2002, em reunião do Conselho Universitário da UNINCOR,
foi aprovada a criação do curso de medicina e de alguns outros na
área da saúde, para funcionamento no "Campus" Universitário Mário
Penna, em Belo Horizonte;

em 22/7/2002, a matéria foi submetida à consideração do Curador
das Fundações, representante do Ministério Público Estadual, órgão
competente para a fiscalização da instituição;

em 5/8/2002, o Curador se manifestou favoravelmente à
implantação dos cursos; na ocasião, o representante do Ministério
Público recomendou fosse feita consulta ao Conselho Nacional de
Saúde e ao CEE-MG, para cumprir o disposto na Resolução n° 432,
de 1998, do Conselho Estadual de Educação;
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em 28/10/2002, foram protocolados no Conselho Nacional de

Saúde, segundo registro n° 25000.134225/2002-60, carta-consulta e
projeto	específico,	objetivando	obter-se	autorização	para
funcionamento do curso de medicina no "Campus" da UNINCOR em
Belo Horizonte;

em 19/12/2002, o Conselho Nacional de Saúde, baseando-se no
Decreto Federal n° 3.860, de 917/2002, manifestou-se pela
implantação dos cursos em questão, "considerando análise
quantitativa do projeto, aspecto qualitativo baseado no perfil
profissional a ser formado e atendimento às necessidades expressas
pela Direção única do SUS.

Ora, claro fica que, àquela altura, estava a UNINCOR plenamente
credenciada para instalar o curso de medicina em Belo Horizonte. Mas
com louvável excesso de zelo, a instituição decidiu ouvir ainda o CEE
MG, solicitando fosse ampliada em quantidade e qualidade a
participação da Comissão Verificadora, no que foi atendida.

Cabem aqui, também, algumas palavras sobre a parceria da
UNINCOR com a Fundação Mário Penna, para instalação em BeloS
Horizonte do curso de Medicina e do respectivo hospital universitário.
A Fundação - esse referencial de excelência em termos de saúde e de
filantropia que todos conhecemos - tornou disponível, para tal fim,
nada menos que cinco estabelecimentos de sua rede, a saber:
Hospital Luxemburgo, Hospital Mário Penna, Hospital de Apoio, Lar
Célia Janotti e Lar da Criança Januário Carneiro. O complexo
responde por 373 leitos hospitalares, 9 unidades cirúrgicas de grande
porte, 2 ambulatórios, 14 leitos de CTI, 11 UTIs móveis e 850 médicos
em exercício. Portanto, não será por falta de estágios, de treinamento,
de vivência profissional, que os alunos do Curso de Medicina da
UNINCOR deixarão de ser excelentes profissionais no futuro.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, poderíamos ainda nos alongar
falando sobre a UNINCOR, cujo trabalho é hoje reconhecido além-
fronteiras. Não vamos fazê-lo, mas colocamos à disposição de todos
uma série de dados, em nosso poder, que ratificam o alto nível do
trabalho da instituição. Vamos terminar, portanto, lembrando que o ato
do Governador, ao assinar o decreto de autorização do curso de
Medicina em questão, não só está respaldado por farta legislação,
como representa extraordinário benefício para a sociedade mineira.
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Não será com frases de efeito e atitudes bombásticas, Sr.

Presidente e Srs. Deputados, que iremos equacionar o sério problema
da educação em nosso País. Somos os primeiros a não advogar a
proliferação indiscriminada de cursos destituídos de credenciais
mínimas. Não é esse o caso, porém, do curso de medicina
programado pela UNINCOR para seu "campus" em Belo Horizonte.
Nesse caso, conjugam-se a constitucionalidade, a legalidade e a
juridicidade	da	iniciativa	com	sua	formidável	relevância
socioeconômica. Querer obstar a iniciativa, torpedeá-la, dificultar sua
viabilidade como mero exercício de oposição parlamentar ou de
manifestação corporativista, é incompatível com a seriedade e isenção
do trabalho que nos cumpre desenvolver nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Ricardo Duarte (em aparte) - Obrigado, nobre Deputado
Antônio Carlos Andrada. Não há em minha fala nada de emocional,
muito menos de pura oposição. Nós, desde o início do ano,
preocupados com a questão da formação médica em Minas Gerais,
apresentamos alguns projetos de lei. Entre eles, um que pretende que
esta Casa participe do debate do médico que queremos em Minas
Gerais.

Não se trata aqui de uma questão puramente jurídica. Apesar de
não concordar com V. Exa., com os dados que apresentou, não o
contestarei, por não ser essa a questão. Trata-se de discutirmos de
que médico precisamos e queremos para Minas Gerais.

Não se trata, de forma alguma, de uma defesa corporativa. Minas
Gerais possui 250 municípios que não têm nenhum médico. No
entanto, Belo Horizonte possui uma relação de 179 habitantes por
médico, quando a relação ideal é de um para mil. Não existe hoje, no
Estado de Minas, uma regulamentação adequada da formação desses
profissionais.

Não há compromisso das escolas, principalmente das que foram
criadas nos últimos dois anos, com um currículo mínimo que se
relacione com a política de saúde pública que o próprio Governo do
Estado está implementando.

Esta Casa não pode deixar de debater a questão do ensino médico,
pois os profissionais formados lidarão com a vida. Não é correto o
debate pelo lado jurídico e muito menos pelo corporativo. E
necessário que todos participem da discussão para sabermos o que

rÀ



931
queremos do ensino médico, antes de haver autorização para a
criação de novas escolas.

Apesar de não concordar com V. Exa. na questão jurídica, insisto
que o debate não é emocional nem puramente por oposição. Boa
parte das escolas que estão sendo criadas não têm curso de
residência e boa parte dos médicos não terão, como acontece em
muitos lugares, hospital-escola, laboratório adequado, biblioteca e
professores gabaritados. Não podemos levar a discussão para esse
lado, nem nos furtar a debater a questão da criação de novas escolas
com o Conselho Estadual de Educação e com o Governo. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço sua intervenção. A
Assembléia deve participar de todos os debates. Não podemos
desconhecer as leis, para não cairmos numa anarquia geral. As leis
permitem a criação das faculdades. Devemos trabalhar legislação
mais perfeita, que atenda melhor aos interesses da classe médica e
da população. Enquanto isso não acontecer, há leis em vigor que
devem ser respeitadas.

Ninguém pode ser condenado por estar cumprindo rigorosamente a
lei. E o que estão tentando fazer. Enquanto se debate a nova
legislação da medicina, querem revogar a que está em vigor. Isso não
é possível. A lei está em vigor para ser cumprida. Primeiro a lei deve
ser mudada para depois se exigir mudança do comportamento das
pessoas.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Convido o Deputado
Ricardo Duarte para conhecer o "campus" Mário Pena, um dos poucos
em que o aluno tem o curso dentro do hospital. Sua classificação no
Conselho Estadual de Educação foi com louvor. Ali caberia uma
escola universitária. Além disso, trará benefícios. Falo na qualidade de
Presidente da Associação dos Amigos do Hospital Mário Pena. Trará
benefícios a todos os que recebem tratamento de câncer
gratuitamente.

Não é verdade que, ao se transformar no hospital-escola, haveria
condições de maiores recursos para atendimento e tratamento do
câncer, pois é preciso conhecer os professores que ministrarão aulas
nessa universidade de altíssimo nível, como poucas. Se a LINICOR
pode formar em tantos outros lugares, por que não em Belo
Horizonte?
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Não vemos outra maneira senão uma reserva de mercado. Não

podemos concordar com isso. Concordo com o Deputado Antônio
Carlos Andrada quando diz que a lei tem de ser cumprida. Endosso as
palavras do Deputado Antônio Carlos Andrada.

Levarei ao hospital os Deputados que tiverem dúvidas, ao "campus"
universitário do Mário Pena, ao Hospital Luxemburgo, para
conhecerem as condições e a qualificação dos professores.

Portanto, fica esse registro e o nosso apoio ao Deputado.
Infelizmente, não concordamos, nesse caso, com o corporativismo,
que não é bom para a sociedade. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, público das galerias, funcionários da Casa,
telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta tribuna para ressaltar,
em poucas palavras, a importância das comemorações dos 65 anos
de emancipação político-administrativa do Município de Cordisburgo,
festejado neste dia. A denominação do município é uma homenagem
ao padroeiro Sagrado Coração de Jesus, visto que "cordis" significa
coração e "burgo' quer dizer cidade.

Berço de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros, o
município abriga um museu dedicado ao grande escritor, além da
famosa festa da Semana Roseana, em homenagem ao seu filho
ilustre: Joãozito, como era chamado pela família, nasceu em
27/6/1908, em Cordisburgo, distante cerca de 1201km de Belo
Horizonte, cidade limítrofe da minha querida Curvelo, habitada por
uma comunidade hospitaleira, gente que admiro e respeito.

"Vivo no infinito; o momento não conta. Vou lhe revelar um segredo:
creio já ter vivido uma vez. Nesta vida também fui brasileiro e me
chamava João Guimarães Rosa", escreveu o escritor de Cordisburgo,
cujas obras mais conhecidas são "Grande Sertão: Veredas" e
"Manuelzão e Miguilim".

Poucos dias antes de morrer, em novembro de 1967, Guimarães
Rosa resolveu, após quatro anos de adiamento, assumir a cadeira na
Academia Brasileira de Letras. Considerado um homem de
temperamento emotivo e sensível, foi enganado pela própria emoção,
pois os anos de adiamento refletiram a apreensão que o momento lhe
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acarretaria. Mesmo que risse do pressentimento, revelou no
discurso de posse: "...a gente morre para provar que viveu" e ainda:
"As pessoas não morrem, ficam encantadas".

Citei como exemplo somente um dos filhos daquele encantador
município, onde também se localiza uma das grutas mais bonitas do
Brasil e do mundo: a Gruta de Maquiné, descoberta em 1834 pelo
sábio naturalista dinamarquês Peter Lund, na época em que descia o
rio das Velhas à procura de espécies vegetais e animais. A gruta é
vista como o berço da paleontologia brasileira, com 650m de
extensão, sendo 440m abertos ao público, com enormes salões e
deslumbrantes galerias, belezas tão pujantes encontradas somente.
naquele aconchegante município mineiro.

Parabenizo todos os habitantes daquela cidade, na pessoa do
Prefeito Geraldo Agnaldo da Silva, especialmente pela competente
administração que vem realizando, tornando Cordisburgo referência
turística em nosso Estado, em 65 anos de emancipação."

Quero também fazer referência à reunião da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, realizada na tarde de ontem, em que
discutimos o importante retorno do incentivo à produção de álcool em
nosso Estado e em nosso Pais. O antigo e não mais aceitável Pró-
Álcool foi relembrado em momento como o que vivemos, em que
países em desenvolvimento, diante do Manifesto de Kyoto, são
obrigados a usar combustíveis menos poluentes para a natureza e em
condições renováveis. A situação é boa para o Brasil, que conseguiu
desenvolver a industrialização da cana-de-açúcar na produção do
álcool nas décadas de 70 e 80, e aperfeiçoou o sistema na década de
90. Hoje, fabrica álcool a partir da cana-de-açúcar, com o menor custo
de produção do mundo. E preciso que Minas descubra isso, e corra o
mais rápido possível para aumentar a produção, seja por meio de
incentivos à instalação de novas indústrias ou de estímulo às já
existentes, seja por meio da melhoria na área de pesquisa e de
investimentos agrícolas. Assim, teremos mais empregos e renda para
o povo.

Sessenta e cinco por cento da produção do Estado vêm do
Triângulo, mas Minas ainda não produz todo o álcool que consome.
Gastamos cerca de 650 milhões de litros por ano do que é produzido
aqui. Na realidade, precisamos de - e gastamos - 1 bilhão e 100
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milhões de litros. Devemos pois, aumentar nossa produção, para
que não precisemos importar e perder divisas. O ideal é produzirmos
o suficiente para até exportar, uma vez que o Brasil exporta muito
pouco esse produto - cerca de 500 milhões de litros por ano -, tendo
em vista as condições favoráveis do solo para o cultivo da cana-de-
açúcar e o conhecimento histórico que detém. Aliada a esses fatores,
soma-se a necessidade mundial pelo álcool. Se o Japão realmente
cumprir suas metas, a partir do final deste ano, de introduzir 10% de
álcool na mistura da sua gasolina e do seu óleo "diesel", importará
aproximadamente 12 bilhões de litros por ano. Precisamos despertar
para esse assunto e entrar rapidamenté nesse negócio de
perspectativa extraordinária.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento-o por seu
pronunciamento. V. Exa. trata de tema extremamente relevante, pela
sua importância econômica e social. Esse projeto deve ser levado a
sério, para que venham à tona distorções absurdas que existem no
Brasil em relação ao monopólio do álcool pelas grandes usinas. O
Governo é conivente ao garantir todas as facilidades e não criar
projetos que incentivem a descentralização dessa produção:

Há grandes diferenças no preço do álcool entre as regiões do País.
Em São Paulo, o litro custa R$0,70; em Minas, R$1,40. E um crime
contra o cidadão. Como paralelo, cito a produção de leite em Minas -
mais de 7 bilhões de litros por ano -, superior a 50% da produção
nacional de álcool, que está em torno de 12 bilhões de litros por ano.
Produzir um litro de leite fica mais caro que produzir um litro de álcool,
e o produtor rural recebe apenas R$0,40 pelo litro de leite, enquanto
poderia produzir um litro de álcool por muito menos. As fazendas
mineiras têm potencial para a plantação de cana-de-açúcar, e o
consumidor compraria o álcool por um preço mais acessível, ao
mesmo tempo em que haveria mais geração de empregos na zona
rural. Parabéns! Seremos parceiros daqueles que queiram retirar o
monopólio das grandes usinas e incentivar a produção de álcool nas
fazendas e sua distribuição nas proximidades, diminuindo o preço
para o consumidor. Obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Obrigado. Respeitamos intensamente
essa manifestação, que nos sensibiliza e nos faz aprofundar na
reflexão sobre sua luta. Não desconhecemos a importância dos
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grandes usineiros e da parceria que o Governador vem fazendo
por meio da Secretaria de Agricultura, com usineiros e produtores de
álcool do Nordeste, principalmente do Estado de Alagoas, que estão
se estabelecendo no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, gerando
empregos. No entanto, é preciso pensar no pequeno produtor,
incentivando a formação de cooperativas, associações, para que, em
todas as fazendas, assim como se produz leite, também se produza
álcool, para que o produtor rural tenha acesso a mais uma fonte de
renda.

O Deputado Padre João (em aparte) - Cumprimento servidores
detentores de função pública e parabenizo o Deputado por requerer
audiência pública para tratar do incentivo à produção de álcool. O
requerimento de minha autoria, solicitando reunião com a Ministra
Dilma Rousseff, para debater a produção de álcool pelo pequeno
produtor, foi aprovado. Embora produza 200 litros de álcool por dia, o
pequeno produtor depende de associativismo e cooperativismo.

Portanto, como se trata da descentralização da produção de álcool,
de forma a que os agricultores tenham autonomia na produção de leite
e insumos necessários à sua sobrevivência no campo, o projeto conta
com nossa adesão. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Doutor Viana - Cumprimento os presentes. Se Deus
quiser, nesta tarde, votaremos o projeto por que tanto esperam.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, imprensa, funcionários públicos detentores de função
pública que se encontram nas dependências desta Casa há vários
dias, em um movimento forte que nos traz recado claro de
perseverança e busca dos direitos, daqui a pouco a Assembléia
analisará com carinho não suas reivindicações, mas seus direitos.

Tenho dois assuntos a tratar. O primeiro refere-se ao Projeto Jaíba e
o outro, à violência, principalmente à nova modalidade ocorrida no
Norte de Minas: assalto a Bancos em pequenas cidades. Antes,
porém, trago solidariedade ao companheiro Anderson Adauto, Ministro
dos Transportes, que, munido de competência e forma de trabalhar
que deveria inspirar Ministérios, realiza grande tarefa. Ao se falar
sobre reformulação ministerial, mudança de nomes e de ministérios,
surge a provável mudança no Ministério dos Transportes, o que
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representa uma lástima. Anderson Adauto demonstra coragem e,
principalmente, conhecimento ao promover mudança sistemática na
forma de administrar nossas estradas e BRs.

Hoje a imprensa paulista noticia que certamente ocorrerão
mudanças no Ministério dos Transportes.

Certamente, a nossa posição pouco influenciará. Porém, é bom que
o povo mineiro saiba que à frente desse Ministério está um homem
competente, realizando um trabalho fantástico e magnífico. Anderson
Adauto, ex-Deputado Estadual e, hoje, Deputado Federal, conta com
o apoio do Vice-Presidente José Alencar. Esse aliado importante disse
que Anderson Adauto tem prestígio e continuará com esse belo
trabalho no Ministério.

Enfim, transmito o sentimento e a solidariedade desta Casa e do
povo de Minas ao companheiro Anderson Adauto.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo mineiro, na semana
passada, lideranças e o Prefeito de Botumirim - pequena cidade do
Norte de Minas, com pouco mais de 7 mil habitantes - comunicaram-
me que a cidade viveu momento de pânico e de terror. Uma quadrilha
de dez bandidos, fortemente armados, com veículos possantes,
invadiu a cidade, intimidando os moradores, e roubou o único posto
bancário. Aliás, não era nem Banco, mas uma agência. Eles levaram
cerca de R$55.000,00, dinheiro que serviria para pagar o
funcionalismo e os trabalhadores de pequena indústria do município.

No mês passado, em Cristália, vizinha de Botumirim, um Banco foi
assaltado. Há três meses, denunciamos assalto em Manga, que só
vemos em filmes e nas grandes produções. Uma quadrilha, em praça
pública, com o seu armamento, fuzis, disparou tiros para todos os
lados, fazendo as pessoas correrem, e roubaram mais de
R$1 00.000,00 do Banco do Brasil.

Com o relato desses episódios, parece que o Norte de Minas é palco
dessas quadrilhas. Isso é verdade. Escolhem pequenas cidades, cuja
população não está acostumada com essa violência. O cidadão, que
vive o dia-a-dia da cidade, além de ir regularmente ao Banco,
naturalmente, para sacar, depositar, faz dele ponto de encontro e de
bate-papo.

E triste que as cidades pequenas, principalmente norte-mineiras,
não contem com proteção alguma. 0 contingente de policiais é o
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menor possível, ou seja, muitas vezes composto de um Soldado e
um Cabo. A polícia não possui veículos para perseguir os bandidos
nem coletes à prova de balas nem armamentos, às vezes apenas um
trinta-e-oito. Por isso, muitas vezes, depende exclusivamente da ajuda
e da boa-vontade do Prefeito. Por exemplo, em Manga, o Prefeito
Aroldo Bandeira emprestou o carro do gabinete e o seu para a polícia
perseguir os bandidos. Isso é o caos.

Há seis meses, em Ubaí, a polícia teve sorte em prender os
bandidos. No tiroteio, felizmente, nenhum Soldado foi baleado, mas
dois bandidos foram mortos pela guarnição da polícia.

O mais engraçado é que a Comissão dè Direitos Humanos da
Câmara Federal constituiu Comissão Especial para apurar o que
aconteceu na cidade de Ubaí, dando descarado apoio aos bandidos
remanescentes que colocaram a vida da população em risco.

Essa é outra história. Não ando muito bem com a Comissão de
Direitos Humanos, porque defendo a população, a ação da polícia, o
cidadão que está desarmado, o cidadão que está temeroso e não tem
condições sequer de sair da sua casa para ir ao Banco, ao
supermercado, levar seus filhos para a escola. Nossos filhos estão
ficando impedidos de freqüentar a escola. Dessa forma, Sr.
Presidente, neste momento queremos fazer um apelo ao Governador
do Estado, ao Desembargador Lúcio Urbano, atual Secretário de
Defesa Social, para que possamos criar um sistema de segurança
mínima para as pequenas cidades. A cidade de Montes Claros foi
prometido um helicóptero para fazer o policiamento de emergência e
urgência de todo o Norte de Minas. A população se uniu ao Prefeito
Jairo Ataíde, a sociedade construiu um hangar e uma oficina para o
helicóptero, e o personagem principal dessa história ainda não chegou
a Montes Claros.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quando V. Exa.
fala dos direitos humanos, gostaria de relembrar que, ainda no
Governo Eduardo Azeredo, fizemos emenda destinando recurso para
a Polícia Militar comprar câmeras para monitorar a região central de
Belo Horizonte e de outras grandes cidades. Esse recurso serviria
para o centro de Belo Horizonte, o Barreiro e Venda Nova, O pessoal
dos direitos humanos lutou contra isso, alegando que tais câmeras
tirariam o direito de ir e vir do cidadão, com uma fiscalização
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constante que acabaria com a privacidade do cidadão belo-
horizontino. Hoje, quem ficou sem o direito de ir e vir foi o cidadão
honesto. Ninguém consegue mais andar no centro da cidade, porque
garotinhos de 1,80m, maiores que o Dimas Fabiano, estão assaltando
a região central.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa. Se
isso acontece na Capital, que tem de ser a cidade mais defendida de
Minas Gerais, com maior segurança e maior aparato, imaginem o que
acontece em Botumirim, Ubaí, Manga, Cristália e várias outras
cidades. Esperamos que o Governador do Estado e o Desembargador
Lúcio Urbano tenham ação especial naquela região. Será muito triste
termos de anunciar, de 15 em 15 dias, assalto a um Banco de uma
pequena cidade.

Por último, Sr. Presidente, anunciamos que constituímos, na tarde
de ontem, Comissão Especial que terá um prazo de dois meses para
analisar o que está acontecendo no maior projeto de irrigação da
América Latina, o Projeto Jaíba. Tenho dito, meu caro Padre João,
que o Projeto Jaiba tem duas fases. Tem uma primeira etapa, que é a
social, onde foram assentadas 1.600 famílias. Isso há dez anos.

Dos 1600 assentamentos do Projeto Jaíba, praticamente a metade,
800, está paralisado. Alegam a falta do título da terra para negociar
com o Banco algum tipo de empréstimo, o preço exorbitante da
energia elétrica para a irrigação e a falta de assistência dos Governos
Estadual e Federal, para cumprir sua obrigação social.

Na segunda etapa do Projeto Jaíba, na parte empresarial, 30.000ha
serão colocados em licitação para produzir alimentos, gerar riqueza ao
Estado e municípios. No entanto, essa parte empresarial não
avançou. O processo licitatório não caminhou. O pior é que, a cada
dia que passa, estão chegando os ônibus dos sem-terra, do MST, da
Liga Operária Pobre e da Liga Operária Camponesa, que estão
interessados na parte empresarial do Projeto Jaíba.

Se isso acontecer, com certeza será o fim desse projeto, ou seja, do
sonho. Essa Comissão Especial terá a missão de dialogar com o
Governo do Estado e de construir um fundo de aval, grande sonho
dos Prefeitos Giovanni, de Jaiba, e Joquinha, de Matias Cardoso.
Gostaria de convidá-lo, como representante do PT, V. Exa. que tem
usado esta tribuna para defender os projetos vitoriosos de
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assentamentos - e o Jaíba pode ser um desses projetos - para,
cumprirmos a missão histórica de dar um ponto final e ajudar na
resolução dos assentados de Jaíba. Temos de colocar em prática a
parte empresarial desse grande projeto. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados da

Mesa, Sras. e Srs. Deputados, público que nos assiste e queridos
funcionários públicos, o meu propósito é analisar como o Governo de
Minas Gerais está sendo avaliado pelos mineiros. Antes, quero dizer
que assisti a um debate que me chamou a atenção: a criação de
novas escolas de cursos superiores no Estado, especialmente de
Medicina, por ser médico, e as outras especialidades na área de
saúde.

Posso falar sobre a matéria de uma maneira muito isenta, primeiro,
porque não sou dono de escola de Medicina nem parente de dono de
escola de Medicina e não tenho nenhum interesse na criação ou no
fechamento de escolas nessa área. Até porque já estou com 26 anos
de profissão e formarem-se mais mil médicos ou não altera nossa
vida.

No entanto, não podemos ficar de fora desse debate. Percebemos
que há um discurso que não corresponde à realidade: a defesa da
criação de escolas superiores em Minas Gerais sem que se obedeca,
primeiro, o caminho legal, o aval do Conselho Nacional de Saúde. Não
quero também me ater à legalidade, mas sim à incoerência entre o
discurso e a prática.

Os Deputados que nos antecederam e defendem a criação de
escola pública como solução para o problema de educação em nosso
Estado e no Brasil deveriam batalhar por escolas públicas gratuitas,
pois quem precisa de educação e tem dificuldade de se instruir são os
filhos das pessoas pobres, dos trabalhadores e dos empregados. Sem
margem de dúvida, garanto-lhes que não existe escola de Medicina
neste Estado - a não ser a Federal - que, embora tenha por trás
fundação de aspecto filantrópico, o que oferece uma série de
incentivos fiscais, cobre do estudante mensalidade inferior ao que
qualquer médico recebe do serviço público. Na verdade, portanto,
presenciamos uma indústria do ensino. A pessoa esconde-se por trás
dessa ação aparentemente filantrópica, mas, na realidade, está
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querendo colocar dinheiro no bolso. Não podemos aceitar isso de
braços cruzados, até porque não temos em Minas Gerais deficiência
por parte da maioria dos profissionais das escolas hoje abertas por aí.

Em nosso Estado, há muito mais médicos do que preconiza a
Organização Mundial de Saúde. Porém, esse profissional não quer
trabalhar no interior, pois lá, infelizmente, tem de ser verdadeiro
bajulador do Prefeito, senão é despedido.

Se quisermos resolver o problema da saúde, temos de criar as
carreiras dos profissionais da saúde. E, para que possa haver carreira,
tem de haver concurso, para que o profissional possa ser respeitado
como funcionário público, e para que não seja funcionário de algum..
mandatário da Prefeitura, conforme está acontecendo em Minas.
Infelizmente, isso também está ocorrendo com a função públicá,
-atualmente humilhada pelo Governo. Não podemos aceitar essa
situação.

Gostaria de aproveitar a oportunidade - hoje, provavelmente,
votaremos essa matéria - para solicitar aos Presidentes em exercício -
e desta Casa que esse veto fosse votado abertamente, para que
esses servidores pudessem saber quem realmente está preocupado
com o seu destino. O Governador do Estado, ao vetar a matéria, em
nenhum momento se amparou na legalidade ou ilegalidade do fato. A
única alegação feita foi a de que, por interesse público, o Estado não
poderia gastar mais com os servidores. Porém, com o apostilamento,
tenho certeza de que o Estado gastará mixaria do total que, muitas
vezes, é gasto com atividades que não atendem o interesse da
comunidade. Mas, o contrário não é a mesma coisa, pois será tirado
de alguns servidores mais de 50% do seu vencimento mensal. Esses
servidores já organizaram sua vida com determinada receita e, da
noite para o dia, terão seus vencimentos cortados pela metade. No
meu entendimento, isso não só representa enorme prejuízo para o
Estado, pois o servidor presta serviço à comunidade, mas ato de
covardia muito grande contra esses funcionários. Não podemos
concordar com isso. Este Poder não poderá aceitar esse veto de
maneira pacifica, até porque a emenda que garantiu aos servidores
direito ao apostilamento foi votada por unanimidade. Ou este
parlamento tem ou não poder, tem ou não Deputado. Este Poder não
cumprirá o seu papel e, mais uma vez, ficará de joelhos diante do
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Executivo, que não governa com a sensibilidade e da maneira
como nossos servidores devem ser tratados.

Quero alertar a base de Governo. Dizem, nos corredores, que
aqueles que já estão apostilados continuarão recebendo, mas esse é
um compromisso meramente verbal, e não sabemos se podemos
acreditar nele.

Tenho em minhas mãos o caso de uma servidora que já recebia o
apostilamento. Como foi retirado do seu contracheque, ela entrou na
justiça e ganhou direito a ele. Se votarmos pela manutenção desse
veto, o Governo do Estado correrá o risco de sofrer uma enxurrada de
ações, tendo de pagar a todos, o que será uma humilhação sobretüdo
para nós.

Essas são atitudes do Governo, que fala muito e faz pouco, que não
respeita o Estado nem o servidor. Diz que está excelente na área da
segurança, da saúde e da educação. Quanto à segurança, o
Deputado que nos antecedeu já mostrou como vai a violência neste
Estado. Este é um Governo de conversa. Na área de educação, para
fazer contenção de despesas, a administração tem tomado atitudes
irracionais, chegando ao ponto de colocar professores, sem o devido
preparo, para lecionar matérias que talvez não tenham tido
oportunidade de aprender. Como ensinarão o que não sabem? Esse é
o Governo do PSDB. Já na saúde, a situação é de desrespeito.
Fizeram-nos votar um projeto, com toda pressa, para pagar uma
dívida que está fazendo aniversário neste mês. Desde setembro do
ano passado, o Governo do Estado, por intermédio do IPSEMG, tem
uma dívida com os fornecedores e os hospitais conveniados. Votamos
aqui a autorização para o pagamento, mas, até hoje, não se pagou um
tostão.

Esse é o Governo do PSDB, que é defendido, com veemência, pelas
lideranças presentes. Gostaria que elas dessem uma explicação ao
Estado. Em um jornal de circulação, ontem, dia 16, saiu uma pesquisa
nacional, feita pela Brasmarket, que coloca o Governador Aécio Neves
em 240 lugar, entre os 26 Estados pesquisados. E a pior
administração do País.

E o mais grave não é o fato de o Governo ser inoperante, mas a
concepção que o povo tem dele. E essa concepção partiu de uma
base, porque o nosso Governador é uma figura pública muito
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conhecida no Pais, uma vez que já foi Deputado por diversas
vezes, é neto do Tancredo Neves e foi Presidente da Câmara dos
Deputados. A massa não o colocou entre os dez mais honestos do
País, o que é duro.

As Lideranças da Casa e os Deputados de apoio ao Governo devem
fazer uma reflexão. Será que, de maneira irresponsável e irracional,
continuará a defender um Governo que a população não aprova?
Estamos aqui para representar quem nos elegeu ou o Governador do
Estado?

Essa reflexão deve ser para todos, principalmente para os que, de
maneira irracional, defendem as ações governamentais. Todos
representamos a sociedade e, para continuar a fazê-lo, precisamos
mostrar o serviço para o qual fomos eleitos. Esse é o nosso
compromisso. Nem todos têm aptidão para a vida pública, mas os que
a têm é de forma profunda. Na Assembléia Legislativa, pode haver
todos os problemas, mas é muito bom exercitar o poder nela,
principalmente quando o fazemos para construir o bem comum.

Dou um conselho à base de Governo. Caso continuem defendendo
o Governo de maneira irracional,, afundarão juntos. Galinha quando
acompanha pato morre afogada. E bom que os Deputados que fazem
essa defesa avaliem o Governador do Estado e o resultado dessa
pesquisa, que é fruto de um Governo que fala demais, que faz uma
propaganda enorme, que usa o meio de comunicação de maneira
exemplar e que possui um "marketing" esplendoroso, mas que, na
prática, não respeita os mineiros e o Estado nem adota uma política
pública correta, desrespeitando os servidores.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Agradeço o aparte ao
Deputado Chico Simões, que, com muito brilhantismo, procede à sua
exposição. Aproveito sua manifestação para uma reflexão. O nosso
Estado está mal há algum tempo, desde o momento em que parou de
pensar na política de desenvolvimento para se ater a essa política
miúda, amarrada, partidária, de briga, de discórdia e de desavença.
Minas Gerais vem andando para trás, mas isso não está ocorrendo
nestes últimos meses, no Governo Aécio Neves. Trata-se de um
problema muito antigo.

Hoje discutimos um projeto de desenvolvimento da agricultura
irrigada e da industrialização do Estado e encontramos as amarras,
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primeiro, na Secretaria da Fazenda. A parte tributária e fiscal
continua amarrando o Estado de maneira violenta. Podem dizer que
bastaria ao Governador determinar que a Secretaria mudasse de
comportamento. Parece simples, mas a Secretaria da Fazenda
continua destruindo a produção neste Estado.

Estamos também amarrados pela questão do meio ambiente. E
muito importante preservá-lo, mas este é o Estado que mais dificulta
as ações produtivas; tanto é assim, que está muito aquém da média
nacional. Isso é fruto não apenas das ações deste Governo, mas
também das ações nefastas dos Governos passados. V. Exa., por
meio de dados de pesquisas, consegue uma divulgação e dimensão..
às vezes maior que o caso merece. Esta Casa tem de se precaver e
falar mais sobre produção. Estamos muito amarrados em questõés
menores e em brigas políticas. As pessoas presentes estão lutando
por uma melhoria salarial. Concordarhos com isso, mas o Estado tem
de produzir, porque, sem produções agrícola, industriar e turística, não
teremos dinheiro para atender às suas necessidades. Não vi nenhum
ato de corrupção explícito no Governo Aécio Neves. V. Exa. está
fazendo uma acusação grave, ao dizer que o nome do nosso
Governador não figura entre os dez quanto à honestidade. Não
podemos jogar ao léu dúvidas sobre a moral de uma pessoa. Quando
trouxer acusações de atos concretos de corrupção do Governo,
estarei junto a V. Exa., mas não podemos jogar ao vento acusações.
Obrigado.

O Deputado Chico Simões* - Obrigado. Quero deixar claro que
estou simplesmente mostrando à Assembléia e à sociedade algo que
está assinado e tem nome, autor; porém, esse autor não é o Deputado
Chico Simões. Concordo com V. Exa. em gênero, número e grau:
temos de implementar a política de desenvolvimento; todavia, não
vamos, de maneira absoluta, querer responsabilizar o passado.
Quanto a atos de todos os tipos de corrupção, com cassação de
Deputados e Governadores, uma das maiores mazelas que
nacionalmente presenciamos, a mesma pesquisa indica Paulo Artung,
do Estado do Espírito Santo, que não é do meu partido - nem o
conheço -, como o mais honesto. Está entre os cinco melhores
administradores do País. Gostaria que essa informação servisse para
reflexão, para ajudarmos o Governo a melhorar sua imagem e fazer o
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Estado de Minas Gerais grandioso para todos.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Deputado Chico Simões,
confesso que esse debate está superado; porém, somos obrigados a
cumprir nosso dever de prestar esclarecimentos a Minas Gerais. Esse
instituto de pesquisa não possui credibilidade, portanto não merece
nosso respeito; aliás, gostaria de saber quais os critérios adotados e
qual a metodologia utilizada por ele. Em nosso peregrinar,
observamos que o acolhimento ao Governador Aécio Neves é bom.
No entanto, de forma contraditória, o instituto o coloca em 24 0 lugar.

Aqui, em Belo Horizonte, mesmo enfrentando grandes dificuldades
financeiras, reconheço que o Prefeito Pimêntel tem feito grande
esforço, realizado bom trabalho, atuando com honestidade e correção,
e essa pesquisa também, de forma lamentável e indevida, o coloca
em último lugar, entre todas as Capitais do Brasil. Ora, todos estamos
observando: outros institutos que têm feito pesquisa em Belo
Horizonte, colocam a administração municipal em um patamar bem
razoável. O Prefeito trabalha com seriedade e respeito ao dinheiro
público, da mesma forma como o faz o Governador Aécio Neves. Por
isso, discordo do Deputado Chico Simões. Esse instituto de pesquisa
não conta com o respeito dos mineiros. Obrigado.

O Deputado Chico Simões* - Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2* Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2* Parte da reunião, com a i* 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.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83 do Regimento Interno, e considerando o disposto na Resolução n°
5.207, de 10/12/2002, que estabelece procedimentos disciplinares
relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá outras providências,
torna sem efeito despacho proferido na reunião ordinária realizada em
11/9/2003 referente a requerimento da Deputada Marília Campos,
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publicado no "Diário do Legislativo" do dia 13/9/2003, o qual passa
a tramitar como Representação n° 1/2003; atribui o n° 2/2003 à
representação encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça por
meio do Ofício n° 3/2003, publicado no "Diário do Legislativo" de
ontem; atribui os n os 3 e 4/2003 às representações apresentadas
pelos Deputados Marília Campos e Irani Barbosa, respectivamente,
recebidas na Comissão de Ética ontem e publicadas no "Diário do
Legislativo" de hoje.

Mesa da Assembléia, 17 de setembro de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 1.407 e 1.408/2003, da Comissão de Participação

Popular. 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 16° Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.253/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e

1.286/2003, do Deputado Antônio Andrade; do Trabalho - aprovação,
na 208 Reunião Ordinária ! dos Requerimentos n os 1.261, 1.276, 1.324
a 1.326, 1.329 e 1.330/2003, do Deputado Doutor Viana, e
1.288/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; de Transporte - aprovação!
na 208 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n o

s 1.263/2003, do
Deputado Gil Pereira, 1.265, 1.267 e 1.268/2003, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 1.275/2003, do Deputado Doutor Viana,
1.287/2003, do Deputado Domingos Sávio, 1.300/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.302/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e
1.316/2003, da Deputada Vanessa Lucas; de Meio Ambiente -
aprovação, na 218 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.266/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro; e de Direitos
Humanos - aprovação, na 21 8 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
1.284/2003, da Deputada Ana Maria Resende; e pelo Deputado Biel
Rocha - informando de sua ausência do País no período de 19 a
28/9/2003. (Ciente Públique-se.).

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, nos termos do

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados João Bittar solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n° 778/2003, e Leonardo Moreira solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 680/2003 (Arquivem-se os projetos.) e,
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c O art. 140, do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira solicitando que
o Projeto de Lei n° 679/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Defesa do
Consumidor perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

solicitando que seja formulado apelo à Telemig Celular para promover
a instalação dos serviços de telefonia móvel no Município de Bueno
Brandão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando que
seja formulado apelo à TELEMAR para que providencie a instalação
de telefones públicos e residenciais no Distrito de São • Pedro de
Caldas, do Município de Caldas. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.270/2003, da Comissão Especial da UEMG, em
que se solicita ao Reitor da UEMG o envio a essa Comissão de cópia
da documentação referente às unidades agregadas, entregue à
Comissão Especial criada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. 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° 1.271/2003, da Comissão Especial da UEMG, em
que se solicita aos Presidentes das fundações agregadas à UEMG o
envio a essa Comissão dos relatórios que menciona e de sugestões
de possíveis fontes de financiamento da universidade. 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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando
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a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Solicitei esse artigo para que fiquem
claros nosso posicionamento e a tentativa de fazer avançar as
votações e os vetos do Governador Aécio Neves. Foi bastante
discutido pelo Deputado Antônio Júlio, não precisando repeti-lo aqui.
O priméiro dos vetos já se encontra em prosseguimento de votação.

Discutimos também, de forma demorada, o veto à proposição de lei
da Deputada Maria José }-Iaueisen, que veda a inscrição do nome de
consumidor de serviço público em cadastro de restrição ao crédito, ou
seja, não permite que se coloque o nome no SPC e em outros
cadastros de restrição de crédito daqueles que não pagam contas de
luz e de água. Por vários momentos ocupamos a tribuna para
protestar contra o veto.

Quero ater-me ao veto do Governador do Estado, ao que chamou de
reforma administrativa, e que votamos recentemente, em especial no
que diz respeito à questão do apostilamento tanto de Diretores de
escola quanto de função pública.

Estamos fazendo obstrução do veto há, pelo menos, oito reuniões
consecutivas. Depois da sexta reunião, entra em votação. Vimos
discutindo acordo para que fosse apreciado hoje e para que os
funcionários públicos pudessem acompanhar a votação.

Agradeço ao Deputado Mauri Torres, que, cumprindo o
compromisso assumido conosco, colocou o veto para ser apreciado
nesta tarde. A nossa aposta era a de que o Governo, até esta data,
atenderia às duas reivindicações do funcionalismo público, ou seja, o
apostilamento de Diretores de escolas e dos detentores de função
pública. Infelizmente, até agora, não obtivemos, por parte do Governo,
nenhum aval e nenhum avanço com relação ao veto. O Governo não
dá nenhuma garantia de que discutirá, avançará ou deixará de cortar
o apostilamento, ou seja, não garante que os ocupantes de função
pública continuarão com os mesmos salários. Também não garante
que a reivindicação dos Diretores de escolas seja atendida.

Ressalto a boa-vontade do Deputado Alberto Pinto Coelho, que,
após conversar com o Secretário Anastasia, responsável por esse
assunto, informou-nos que não pode, em nome do Governo, avalizar
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nenhuma negociação. Portanto, se insistirmos, hoje, na votação
desse veto, sem que haja, por parte do Governo, algum aceno de que
atenderá às reivindicações, o risco de derrota é bastante grande. Por
quê? Precisamos de 39 votos contrários para que o veto seja
derrubado. Ontem, fizemos algumas experiências: votamos alguns
vetos, mas o máximo que obtivemos foram 29 votos. Faltaram pelo
menos 10 em outros assuntos. Assim, não temos garantia de que, não
havendo acordo, a base de Governo votará favoravelmente à
derrubada do veto.

Ocupo a esta tribuna para, não apenas em meu nome e das
Bancadas do PT e do PCdoB, mas também em nome dos servidores
aqui presentes, solicitar que o Governo retome algum tipo de
negociação acerca desses dois vetos. Na legislatura passada, por
unanimidade, aprovamos uma proposta de emenda à Constituição
que garantiu aos detentores de função pública a condição de efetivos.
No entanto, esse caso ainda não foi resolvido pelo STF. Dessa forma,
o Governo não precisa ter pressa para fazer o corte dos
apostilamentos, enquanto o Tribunal não julgar aquela causa,
podendo os ocupantes de função pública tornarem-se efetivos, como
acontece hoje, porque a emenda não foi derrubada.

Apelamos ao Governador Aécio Neves e ao Secretário Anastasia
que não façam cortes, escolhendo os servidores que terão seus
salários reduzidos. Logicamente, procurarão a justiça, que, aliás,
ainda não fechou questão em torno desse assunto. Por exemplo, a
Sra. Míriam Maria da Silva impetrou mandado de segurança
preventivo, com pedido de liminar, ante autoridade administrativa, na
função do Diretor-Geral do IEF, o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti,
para fins de suspender e anular a notificação de irregularidades e
suspensão de vantagens concedidas pelo ato de seu apostilamento.
No dia 9/9/2003, foi vitoriosa. Então, a justiça ainda não considera que
o detentor de função pública não tenha direito ao apostilamento.
Portanto, o Governo não precisa ter essa pressa, porque o próprio
Anastasia foi um dos defensores da efetivação dos servidores da
função pública em Minas Gerais.

Então, o nosso apelo é para que se mantenha coerência, e que o
Governo não faça o corte do apostilamento dos funcionários da função
pública. Essa é a nossa solicitação. Esperamos que haja avanço na
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negociação com o Governo, que, até agora, afirma não ter
condições de garantir o benefício a esses servidores. Não estamos
dispostos a permitir a votação do veto, enquanto não se levar em
consideração a necessidade de discussão séria com os
representastes dos funcionários públicos. Portanto, não queremos
votar sem termos garantia real de que a base de Governo nos ajudará
na derrubada da matéria. Não sentimos segurança quanto a isso.
Poucos Deputados da base de Governo ocuparam esta tribuna para
dizer que nos ajudarão. Se não o fizeram, não é porque estão traindo
alguém, mas porque não tiveram o aval do Governo. Isso é direito
deles, assim como é o nosso não permitir a votação enquanto não
chegarmos a um consenso.

Sr. Presidente, no caso desse projeto e do da Deputada Maria José
Haueisen, essa é a nossa posição. Solicitamos a derrubada dos vetos.
Quem deixa de pagar contas de água e de luz está numa verdadeira
pindaíba, e o seu nome ainda vai para o SPC. Essa proposta é
simples, define a não-inclusão de nomes na restrição ao crédito nesse
caso. O Governo deve dar à sua base a chance de derrubada dos
vetos. Tenho a impressão de que ainda não acumulamos forças para
que isso aconteça. O sindicato dos servidores tem condições de
continuar a mobilização para tentar a derrubada até o último instante.

A nossa intenção é evidente. Queremos continuar a negociação com
o Governo e sabemos que o processo de obstrução tem limites. Já
passamos da fase de discussão e entramos na de votação. Não é
nosso objetivo paralisar a pauta, mas sensibilizar o Governo e os
Deputados de sua base para derrubarmos os vetos. Buscaremos uma
obstrução construtiva, esperando que alguma saída seja apresentada
aos servidores públicos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sou testemunha da
mobilização de todos vocês nesta Casa, procurando dialogar com as
lideranças e com o Governo Estadual, tentando convencer esta Casa
e o Governador do direito ao apostilamento. Não quero apenas criticar
esse Governo, mas, há muitos anos, os salários no Estado estão
defasados, e o apostilamento é uma condição que o servidor tem de,
após galgar suas funções, garantir um salário digno para manter sua
família. Não estamos defendendo privilégios, apenas o direito do
servidor manter sua dignidade. Tenho visto alguns Deputados da base
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governista, que se dizem em conflito, que não querem votar contra
os servidores, pois sabem que seu pedido é justo. Sou solidária com o
Deputado Rogério Correia e com aqueles que têm a mesma posição.
Solicito ao Governador que reveja essa situação. Hoje, em
Congonhas, discutíamos a reforma tributária, e uma consultora desta
Casa nos disse que Minas não perderá com a reforma, que o fundo de
compensação garantirá a Minas e São Paulo os recursos justos.
Defendemos Minas, independentemente de fazermos oposição ao
Governo. Desejamos que o Governador repense e atenda o clamor
dos servidores, que consiga recursos de outro setor, se preciso,
reduza gastos, ou melhor, não é gasto, educação é investimento. E
preciso que façamos parceria com sindicatos, bancadas, com uma
comissão dessa Casa, e o próprio Governador poderá marcar sua
presença no Palácio se tomar essa atitude em defesa do servidor
público. Solicitamos ao Presidente desta Casa, ao Líder de Governo,
às lideranças de todas as bancadas que se unam para fazer justiça.
Era Vereadora de situação em Betirn, quando conseguimos fazer
nosso próprio Governo repensar uma posição em relação a alguns
direitos dos trabalhadores. Independente de ser oposição ou situação,
essa é uma questão de justiça com os servidores. Quando se tratar do
Governo Federal, nossa postura será a mesma. E preciso haver
diálogo e encontrar-se uma saída, pois, pode se tornar questão
irreversível, e não poderemos chorar depois. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. A Deputada tocou em um
ponto importante, pois muitos nos perguntam de onde o Governo irá
tirar dinheiro. Na verdade, o funcionário já ganha esse salário, o
Governo não será onerado além do que já é. Já estão recebendo.
Nesse caso, haveria retirada do que o Estado gasta. Não há aumento,
apenas preservação do poder aquisitivo. Torna-se importante tratar a
questão econômica, já que somos da situação, em relação ao
Governo Federal. Não há gasto a mais.

A Deputada Maria Tereza Lara citou a reforma tributária em curso no
Congresso Nacional. O Governador Aécio Neves chegou de Brasília
comemorando vitória - que não era sua e fez tudo para atrapalhá-la -,
e dizendo que, somente no dia da negociação da reforma, ganhou
mais de R$800.000.000,00 por ano. Levando-se em consideração o
ICMS e o término da guerra fiscal, o Estado não mais perderá
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dinheiro. Pelo contrário, ganhará mais de R$1.000.000.000,00 sem
taxar a mais os contribuintes, o que representa a justeza da reforma, a
qual, infelizmente, Fernando Henrique não teve coragem de fazer. O
déficit em torno de R$1.000.000.000,00 de Minas Gerais não existirá.
Há perspectiva de crescimento econômico e redução da taxa de juros,
significando maior arrecadação para União, Estados e municípios,
sem falar na economia dos Governos Estaduais. O Governador Aécio
Neves foi dos que mais exigiram a reforma previdenciária e a taxação
dos inativos para aliviar a folha. Hoje, a situação de Minas não é tão
ruim como a de quando Aécio assumiu. Não graças ao Governador,
que, em termos de reforma administrativa, nada fez. Pensando
apenas em cortes no serviço público, ele não refletiu sobre reforma
para arrecadar mais. Quer agora se aproveitar da reforma do Lula.
Essa, sim, visa a maior arrecadação para dar sustentação ao serviço
público.

Não é necessário continuar a política de cortes nos salários e
serviços públicos nem no apostilamento, já que houve redução de
gasto com os futuros apostilamentos, os quais, a partir de 29 de
fevereiro, não mais existirão. Refiro-me a pessoas que já possuem tal
direito. De qualquer forma, a economia está sendo feita.

Portanto, peço ao Governo que estude a possibilidade levantada por
representantes dos servidores. Que seja analisada a não-realização
do corte dos apostilamentos. E possível esperar isso. E o apelo que
fazemos ao Governo.

Reitero a minha posição de não permitir que seja votado o veto
relacionado ao apostilamento das diretoras e dos detentores de
função pública, e o da Deputada Maria José Haueisen, sem antes
esgotarmos a nossa esperança de pressão e de negociação. Acredito
que, hoje, ela ainda não se esgotou.

Novamente agradeço a compreensão do Sr. Presidente, que trouxe
a votação para hoje, a fim de que ficasse às claras. Porém, os
servidores possuem instrumentos importantes de pressão ao
Governo, o qual não avançou o suficiente. E preciso que venham às
bases dos Deputados e solicitem-lhes manifestação de apoio, na
tribuna, para a derrubada desse veto. Isso faz parte da democracia.
Esse processo, em sua totalidade, não foi esgotado, pois não houve
tempo para isso. Continuaremos com esses dois vetos ainda no
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processo de discussão democrática, para que os funcionários
ganhem tempo nessa pressão. Além disso, para que o Governador
faça as contas direito, em vez de apenas agradecer ao Governo Lula
pela reforma tributária, ou tentar obter vitória que não é sua. Quem
sabe o Governador desiste desse veto, que opôs numa época em que
a situação era pior economicamente? Hoje, a tendência é melhorar.

Muito obrigado.
2 Fase

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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

reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.579 e 15.582,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Devido à importância das

matérias da pauta, solicito à Mesa a recomposição de quórum para
que haja votações nesta tarde.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Antônio
Carlos Andrada que o processo de votação proporciona recomposição
de quórum

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.580, que autoriza o Poder
Executivo a renegociar o pagamento de despesa empenhada e
reconhecida pelo Tesouro estadual relativa aos exercícios de 2002 e
anteriores e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto ao § 40 do art. 20. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo registrarão "não". A Presidência vai renovar a votação do
veto. Em votação, o veto.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Leonardo Moreira - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley
Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 33 Deputados; votaram 'não" 10
Deputados, totalizando 43 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.580. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.577, que veda a inscrição do nome de consumidor de serviço
público em cadastro de restrição ao crédito, A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A. Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Deputado Mauri

Torres, Srs. Deputados presentes neste Plenário, galerias que nos
acompanham atentas aos resultados da votação, telespectadores,
senhores e senhoras, trabalhadores e funcionários desta Assembléia,
aqui estamos para dizer, primeiramente, da nossa surpresa ao
tomarmos conhecimento do veto a um projeto de lei que não tem nada
de prejudicial ao Governo, ao Estado de Minas Gerais ou a quem quer
que seja. Muito pelo contrário, impede a situação de aflição que vive o
povo mineiro, sobretudo os mais empobrecidos. Apresentamos um
projeto de lei que propõe que aqueles que não têm condições de
pagar suas contas de água, luz ou telefone, ou que já estão com
água, luz ou telefone cortados por falta de pagamento, não tenham
também seus nomes inscritos no SERASA ou no SPC. Pedimos isso
porque sabemos que, quando uma família deixa de pagar sua conta
de água, luz ou telefone, é porque está, de fato, em situação de
grande aflição e penúria. Quando isso ocorre, naturalmente já há uma
punição, que é o corte de fornecimento de água, luz ou telefone.

Nenhum de nós consegue viver hoje sem água em casa.
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Experimentamos essa aflição quando a COPASA avisa que vai
haver corte de água em tal lugar de tantas a tantas horas. Então nos
preparamos para essa situação, que, às vezes, é somente de 12
horas. Imaginem uma família empobrecida, com toda a dificuldade,
tendo sua água ou sua luz cortadas por falta de pagamento. Além da
falta de água, vem depois a obrigatoriedade do pagamento da conta
que está atrasada, a multa, a religação que é cobrada.

Há ainda o constrangimento, que não é pequeno, quando toda a
vizinhança e os amigos sabem que aquela família não teve condições
de pagar as suas contas em dia. Constrangimento sobretudo para os
que estão na penúria. Pretendemos que, pelo menos, o nome das
pessoas seja preservado.

O que vimos? O Governador do Estado, Sr. Aécio Neves, que, com
certeza, foi eleito por muita gente empobrecida, não teve sensibilidade
e vetou esse projeto. Com esse veto, ameaçou aquilo que as pessoas
têm de mais sagrado, o seu nome, ou seja, a preservação e a lisura
do seu nome no trato com os outros, nos acordos feitos e nas dívidas
que contraem.

Todas as pessoas de bom-senso e os cidadãos que são corretos
nos negócios jamais querem ver o seu nome no SERASA ou no SPC.
Agora, essas pessoas que não puderam pagar as contas de água e
de luz, com certeza, estarão mais ameaçadas. Ouvi do Líder do
Governo que jamais alguém teve o seu nome incluído por não haver
pago a conta. No entanto, conversei com uma pessoa de classe
média que teve, sim, o seu nome incluído no SPC porque se
esqueceu de pagar a conta ou estava em dificuldade e teve o maior
trabalho para limpar a sua ficha cadastral.

Justamente quando Lula propõe criar o microcrédito para os bancos
que estejam aptos a emprestar R$200,00, R$500,00, pequenas
quantias, a pessoas que precisam do dinheiro para pagar as suas
dívidas ou comprar algum eletrodoméstico sem precisar pagar juros
de 6%, 7% ou 8% nem cair nas mãos dos agiotas com juros de 10% a
12%, o Gôvernador veta esse projeto. Essas pessoas, que já têm
dificuldade para viver, terão muito mais dificuldade para conseguir
algum empréstimo em banco ou comprar qualquer coisa em
estabelecimento que vende a crédito.

Pedimos aos Deputados, sobretudo da base do Governo, para se
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lembrarem que o nosso compromisso, muito antes de ser com o
Governo, é com o eleitor que nos colocou aqui na Casa nos
garantindo quatro anos de mandato, muito maior do que com aquele
que também ajudamos a eleger. Ele pode até ser do nosso partido,
mas o nosso compromisso, antes de mais nada, é com as promessas
que fizemos em campanha.

Como são bonitas as promessas de campanha! Parece que não há
diferença. Todos queremos a mesma coisa. Todos estamos
preocupados com a educação, com a saúde, com os mais pobres e
desprotegidos. Entretanto, é aqui, nesta Casa, na hora em que nos
manifestamos, não somente pela palavra, mas sobretudo na hora em..
que nos manifestamos pelo voto é que mostramos se somos
coerentes ou não com aquilo que falamos em campanha.

Lamentamos esse veto e principalmente o argumento que o
Governo do Estado usou para vetar o nosso projeto. Em suas
ponderações, o Governador justificou o veto dizendo que quando
alguma pessoa deixa de pagar as suas contas de luz, de água ou de
telefone essa quantia vai para a conta dos outros usuários. Então,
seria repartida para todos os usuários e as pessoas que não têm nada
com isso iriam ficar pagando a conta dos inadimplentes.

Chegar a esse argumento para justificar o veto é duvidar da
inteligência do povo mineiro, porque todos nós sabemos que as
contas de água, luz e telefone são pré-fixadas. Haver muitos
inadimplentes na COPASA, na CEMIG ou em qualquer órgão de
telefonia não é motivo para aumentarem-se as contas. Esse foi o
argumento principal do Governo para vetar o projeto, que tem alcance
social muito grande.

Outro argumento: os empresários e as pessoas de boa posição
econômica podem também deixar de pagar as suas contas, o que
constituiria muito prejuízo para o Governo. Jamais vi empresa no
escuro por falta de pagamento. Jamais soube de casa de pessoa com
bom poder aquisitivo sem água por falta de pagamento. Se a conta
não for paga e a luz ou a água cortadas pela manhã, na parte da
tarde, a conta estará paga e tudo será religado. Então, lamentamos
essa situação de insensibilidade por parte do Governo, que castiga os
pequenos - não entendi a troco de quê. Parece-me até que quem fez
a justificação do veto - acredito que as razões do veto não tenham
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sido elaboradas pelo Governador - e, com certeza, levou até ele
para ser assinado, devia estar com algum problema, para formular
argumentos tão fracos, pensando em iludir o povo mineiro. Queremos
votar com os Deputados para que esse veto seja derrubado e os
pobres não percam o que para eles e para nós todos existe de mais
precioso: a honra e o nome limpo em qualquer situação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, dignos servidores que acompanham esta reunião,
também venho aqui para reforçar os argumentos da Deputada Maria
José Haueisen. Algumas matérias analisadas nesta Casa comportam,
às vezes, interpretações jurídicas diferentes e polêmicas quanto ao
mérito. Porém, esse veto, especificamente, trata de questão de
sensibilidade social. Os Deputados Rogério Correia e Maria José
Haueisen deixaram bem claro: o trabalhador humilde, o
desempregado, o pai ou mãe de família, muitas vezes, ficam na
dúvida se compram remédio para dar ao seu filho, se colocam comida
dentro de casa ou se pagam suas contas de água ou de luz. Isso
ocorre não por vontade própria, mas pelo infortúnio do desemprego,
do salário baixo e aviltante. Por isso, esse humilde trabalhador ou
desempregado terá seu nome incluído em lista que o condenará a
restrições de toda natureza, sendo a maior, como bem disse a
Deputada Maria José Haueisen, à sua honra e, até mesmo, por esses
cadastros comunicarem-se com outros, à possibilidade de acesso ao
microcrédito ou à oportunidade de geração de renda ou emprego.
Chegou a hora de definirmos quais são as verdadeiras prioridades.

Será que uma delas é penalizar esse pequeno? Onde está o dono
da Encol, que lesou 42 mil mutuários, compradores de classe média
baixa e média, os quais até hoje não receberam seus imóveis. Onde
estão os envolvidos com a corrupção generalizada do Governo
Collor? Estão em que lista, em que SERASA? Estão por aí, em
paraísos fiscais, em ilhas, em iates, em grandes mansões, protegidos,
muitas vezes, por legislações elitistas, que colocam todo o peso no
pequeno, no humilde. Para os grandes e os tubarões, vale tudo. A
derrubada desse veto é uma questão de sensibilidade social.

A questão da prioridade vale também para os vetos subseqüentes,
em especial para o que se refere à questão do apostilamento. O
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Deputado Alberto Bejani trouxe dados sobre o tamanho da
renúncia fiscal em Minas. Por que empresas como a Mercedes e
tantas outras podem levar bilhões do Estado e aquele servidor que
serviu, honradamente, a sete governos - que deveriam estar a serviço
do povo mineiro - não pode ser beneficiado?

Em um momento que todos discutem a reforma do Estado, deixo a
seguinte reflexão: por onde começa a verdadeira reforma do Estado?
Começa pelo ser humano, agente que leva as políticas públicas até o
contribuinte, o cidadão. Motivar esse servidor, tratá-lo bem, dotá-lo de
plano de carreira é a verdadeira reforma de que Minas precisa.

Não será nenhum demérito - muito pelo contrário - para a base de
Governo ajudar-nos a derrubar esse veto. Em Belo Horizonte, como
Vereador, fui Líder do Governo, na administração do Prefeito Cého de
Castro. Na época, discutimos uma reforma que tratava também do
apostilamento, mas, no caso, a própria base convenceu o Governo de
que alguns critérios eram injustos. Conseguimos aprovar uma emenda
que garantia aos servidores no exercício do cargo, após adquirirem as
condições - seja de tempo no cargo, seja de tempo de serviço -, o
direito ao apostilamento, por um motivo muito simples: quando fizeram
sua opção por assumir aquele cargo, as regras já estavam fixadas, e
eles tinham suas expectativas. Essa emenda foi chamada de "a
reforma da reforma", e conseguimos aprová-la junto com o
funcionalismo, pressionando, fazendo um trabalho de convencimento
do Governo e provando que aquela ação não iria contra ele, mas a
favor do serviço público na Capital.

Aqui, na Assembléia, depois de muita negociação, conseguimos
avançar também, com a participação da base de Governo, e um dos
avanços veio a ser motivo desse veto. Agora, temos de reiterar o
avanço, derrubando o veto com o apoio da base.

Para esclarecer aos que acompanham a reunião, na última votação,
tivemos uma presença registrada de 43 Deputados.

Para derrubar o veto, precisamos de, no mínimo, 39 votos, O
número de Deputados presentes é muito reduzido para conseguirmos
o nosso intento. Diante disso e do acerto realizado com as lideranças
que estão permanentemente defendendo os interesses do serviço
público de Minas Gerais, seria conveniente não votarmos o veto
referente ao projeto da Deputada Maria José Haueisen e os
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subseqüentes, em especial aquele que trata do apostilamento das
Diretoras e Diretores de escola e dos detentores de função pública.
Esse número reduzido de Deputados pode significar a nossa derrota,
ou seja, a derrota do serviço público de Minas Gerais.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito que seja feita a

chamada para recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para votação, mas a existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Antônio Carlos Andrada, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra o Deputado Antônio
Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias e telespectadores da TV
Assembléia, durante toda a tarde, estivemos, no Plenário, ouvindo
atentamente as exposições dos diversos parlamentares e as
manifestações legítimas e entusiasmadas das galerias, defendendo os
seus pleitos e entendimentos.

De acordo com o espírito democrático que norteou e vem norteando
as discussões relativas à votação dos vetos e os debates políticos e
encaminhamentos ocorridos até agora, desde a votação da reforma
administrativa encaminhada pelo Governador e votada aqui de forma
consensual, teceremos alguns comentários sobre aspectos não
apenas relativos aos vetos em questão, como também a assuntos
políticos ligados à administração estadual e federal e ao próprio
Governador do Estado, levantadas, com ênfase, por parlamentares da
Oposição.

Inicio a fala comentando o que foi levantado pelo Deputado Chico
Simões ao tratar de uma pesquisa que tentava medir a honestidade
dos homens públicos do Brasil.

Parto do princípio de que - e prefiro acreditar nessa linha -
honestidade não é favor, mas um dever e uma obrigação de qualquer
homem público. Ninguém pode contar vantagem dizendo que é
honesto. A honestidade tem de ser inerente ao ser humano. Não
temos de sair propagandeando que somos honestos. Quem gosta de
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falar muito em honestidade, geralmente, não é honesto. Quem é
não se preocupa com isso, pois já tem a consciência tranqüila.

A questão da honestidade não pode ser medida. Não existe aquele
que é mais ou menos honesto, nem aquele que é mais, nem o que é
menos, nem o que é muito honesto. A pessoa é honesta ou não é.
Não há meio termo para isso.

Desculpe-me o termo, Deputado, mas essa pesquisa é fajuta. Não
contribui, não acrescenta nada à condição democrática, à discussão
que vivemos hoje no País. Trata-se de uma pesquisa que não traz
nada de sério, a não ser uma discussão estéril, que não mede, não
demonstra, não constrói nada. E nós, parlamentares da base de
Governo, não podemos admitir que essas exposições sejam feitas
com insinuações. Não aconteceram aqui afirmações: é preciso fazer
justiça. Todavia, houve algumas insinuações, as quais queremos
dissipar de uma vez por todas. Essa pesquisa, para nós, não vale
nada, visto que a honestidade é inerente ao caráter da pessoa. Quem
é honesto não precisa fazer propaganda, fica com sua consciência
tranqüila, pois seus atos falam por si só.

Refiro-me ainda à reforma federal em Brasília, muito citada nesta
Casa. E preciso colocarmos os pingos nos is. Muitas vezes, critica-se
a posição do Governo Aécio Neves, devido ter ido a Brasília, algumas
vezes para pressionar o Governo, outras, reivindicar. Esse é o papel
do Governador, que está defendendo os interesses de Minas. Por
isso, tem de ir lá realmente, discutir, defender o orçamento e a
posição do Estado, dentro da Federação brasileira, enquanto
autônomo financeiramente, para não ter de ficar 4 anos com um pires
na mão, como ocorreu no passado, pedindo verbas, favor, esmolas
aos outros Governos, como se o Brasil não fosse uma federação e
Minas não fosse um Estado autônomo, que tivesse condição política
para decidir o seu destino. Logo, não é possível ter de ficar de joelho
frente ao Governo Federal todos os meses, pedindo ajuda. Agiu
dentro da legalidade, buscando o diálogo e o bom entendimento
político com o Presidente.

E bom que se diga: o Presidente Lula em nenhum momento
reclamou da atuação do Governador Aécio Neves. Desafio a trazerem
aqui qualquer declaração do Presidente Lula, dizendo que a atuação
do Governador Aécio Neves em Brasília, durante o período de
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votação das reformas previdenciária e tributária. dificultou,
atrapalhou o Governo. Ao contrário, todas as vezes que o Presidente
vem a Minas, tece elogios ao nosso Governador.

A posição da Bancada do PT aqui, muitas vezes, não está em
sintonia com a posição do Presidente Lula. Tenta ser mais realista que
o rei. Essa é a verdade. E preciso frisar que todas as vitórias que o
Presidente Lula obteve no Congresso com as reformas da Previdência
e tributária só foi possível devido aos votos do partido do Governador
Aécio Neves. Se o PSDB não tivesse votado com o Governo, se não
tivesse inteirado os votos necessários, essas reformas não existiriam.
Portanto, a crítica feita ao Governador, dizendo que ele vai a Brasília
para tumultuar, não condiz com a verdade. A realidade dos fatos
mostra o contrário, O PSDB está, em nível federal, apoiando a
governabilidade. Muitas vezes, pôde ser contra algumas posições,
questionando, discutindo na mesa de negociação, mas buscando o
entendimento geral para que a governabilidade do País possa ser
levada adiante e a credibilidade diante dos órgãos internacionais
possa ser realmente valorizada. O partido do Governador Aécio Neves
tem colaborado com o Presidente Lula e este, em nenhum momento,
reclamou a falta de apoio.

Nossa posição frente ao Governo Federal é a de oferecer apoio
crítico. Não somos Governo, logo não temos de elogiar o Presidente,
nem defendê-lo. Porém, o apoio crítico está sendo dado. O que não
dá para entender é a posição do PT, em nível nacional, que, durante a
campanha, falava uma coisa e, no Governo, faz outra. Isso é fato. O
PT anunciava que queria romper com o FMI, mas não se viu
rompimento.

Dizia que tinha que acabar com a ALCA, suspender as negociações,
mas o representante do Governo do Presidente Lula nas negociações
da ALCA esteve aqui dizendo que está negociando. Quem negocia
não rompeu.

O Presidente Lula ainda está a dever atitudes anunciadas durante a
campanha. E lógico que um Governo não se esgota em seis ou oito
meses, afinal são quatro anos. Esperamos que, nestes quatro anos, o
Presidente Lula cumpra esses compromissos de campanha. No
entanto, não estamos vendo nenhuma ação nessa direção. Ao
contrário, criticavam tanto o Governo passado por que "fazia" o jogo
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de banqueiros internacionais, mas, quando O Presidente Lula
tomou posse, nomeou um banqueiro para o Banco Central, eleito
Deputado Federal pelo PSDB. O Presidente Lula não disse na
campanha que, vencendo as eleições, entregaria o Banco Central
para um Deputado do PSDB, mas o fez.

E preciso dosar essas considerações. Nós, em momento algum
durante este período, levantamos essas questões aqui, porque
entendemos as dificuldades de um Presidente que tem a
responsabilidade de governar, de fazer as mudanças que pretende.
Tomara que as faça! No entanto, o ritmo tem de ser pausado, não se
muda tudo de um dia para o outro. Espero que o PT, nesta Casa,
tenha o mesmo entendimento que o Governador Aécio Neves, que
herdou dificuldades do passado e tem dificuldades no presente,
inerentes às ações do Presidente Lula.

Algumas providências que o Presidente Lula toma, no nível nacional,
como manter os juros elevados e a recessão econômica, enxugar os
orçamentos, que não foram liberados neste ano, prejudica os Estados
e municípios. A medida em que as receitas dos municípios caem,
como caiu este mês a primeira parcela em 30% nos municípios
mineiros, aumenta a pressão sobre o Governo do Estado. Os
Prefeitos vêm a Belo Horizonte pedir ajuda ao Governador, mas os
recursos estão em Brasília, concentrados no Tesouro nacional. Não
está havendo a tão falada distribuição de renda, que tem de haver
também entre os entes federativos, entre a União, os Estados e os
municípios.

Temos de entender a discussão de uma maneira global. O Governo
tem dificuldades que sabemos reais. Pena que o PT tenha criado uma
expectativa grande demais para vencer as eleições. Talvez tenha
errado na dose e agora está passando por dificuldades. Mas esse não
é o caso do Estado. O Governador Aécio Neves está fazendo o que
anunciou que faria. Está sendo coerente com o seu discurso. E o PT,
na questão da reforma, foi solidário aqui em Minas. Fizemos um
entendimento, e as votações foram praticamente consensuais e
unânimes. Esperamos que o PT continue com esse espírito, fazendo
suas críticas e seus embates, mas que o faça como o PSDB está
fazendo em Brasília, com um apoio que, embora crítico, viabilize a
governabilidade. Precisamos disso em Minas, como o Presidente
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precisa em Brasília.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Andrada, quero parabenizá-lo pelo tom polido que usa no embate.
Acho que devemos travá-lo dessa forma no parlamento, para que o
nível do debate político seja um fator de crescimento para o próprio
parlamento e para que possamos crescer em nossa análise política e
ajudar, como Situação ou Oposição, a melhorar o Brasil. Essa a
intenção.

Mas, gostaria de responder responder a algumas questões. O
Governo Lula não falou em rompimento com o Fundo Monetário
Internacional, de forma imediata, ele foi cobrado durante toda a
campanha e disse isto em carta aberta ao povo brasileiro: que
cumpriria e manteria os acordos que foram feitos com o Governo
anterior, Isso até para que o País tivesse a segurança de que a
transição para a nova política econômica fosse feita, respeitando-se
acordos anteriores. A campanha do Presidente Lula deixou isso claro,
e ele vem cumprindo os acordos, mas preparando terreno para, ou
não renovar o acordo com o FMI, que é uma das possibilidades, ou
fazer o acordo com o Fundo Monetário em outros patamares, que não
o atual, que, em nosso entender -, essa crítica, a fazemos ao Governo
Fernando Henrique -, foi completamente desvantajosa para o País.
Mas é possível que o rompimento com o FMI se dê, não na forma do
rompimento que se podia esperar ou querer, e que não era do
programa do Presidente Lula, mas por não ser necessário renovar-se
acordo com o FMI. Uma coisa é certa, renovaram acordo com o
Fundo. Há desvantagem para o povo brasileiro na carta de intenções,
mas o Governo está trabalhando para acabar com essas
desvantagens. O acordo de outubro, se existir, será mais vantajoso.
Há tratamento diferenciado quanto ao FMI.

A mudança na política internacional não ocorreu apenas nesse
sentido. A relação do País na ALCA mudou profundamente. Nas
negociações de Cancun, o Brasil liderou o bloco de 22 países em
desenvolvimento - contrários aos interesses do imperialismo
americano e da União Européia, não permitindo que se continuasse a
fazer a exploração dos países em desenvolvimento. Não obtivemos
vitória nas negociações, mas é consenso mundial que a negociação
foi feita com altivez, demonstrando que há, hoje, melhores condições
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de negociação e outra política, que não a de submissão. Isso ficou
claro no acordo de Cancun. Mas mais que isso: a negociação é da
ALGA de maneira geral.

Nunca se fez tanto para o fortalecimento do MERGOSUL. Lula
apoiou políticas importantes na Venezuela, no Chile, fez acordos com
a Argentina. A idéia é o fotalecimento do MERGUSUL para fortalecer
também o mercado interno brasileiro. Há sinalização de nova postura
internacional, para que o modelo de crescimento econômico brasileiro
seja vitorioso. Por isso, o Governo agiu com cautela, pois o perigo da
inflação não era apenas de retorno, mas uma realidade.

A possibilidade de o risco-país e a inflação dispararem devido à
irresponsabilidade e às más políticas do Governo anterior havia, O
Governo aumentou a taxa de juros e vem fazendo a redução
gradativa. A idéia é que a redução seja redução seja gradativa, para
que o crescimento econômico, junto com a nova política do
MERGOSUL, com uma nova condição de negociação externa, com o
novo acordo ou até o não-acordo com o FMI, possa colocar-nos em
condições de maior crescimento. Há uma mudança de forma
gradativa.

Creio que V. Exa. não era partidário do contrário. Não vi V. Exa.
defender que o rompimento com o FMI tinha de ser radical e - quem
sabe? - chutado para fora do País. Não me parece uma política
adequada ao pensamento de V. Exa. nem do seu partido. Queria que
V. Exa. esclarecesse se está reclamando que o Lula está moderado
ou se gostaria de maior radicalização na política internacional.

Somos oposição ao Governo Aécio Neves. Fizemos acordo de
método, de conteúdo em torno da reforma administrativa. Penso que
continuaremos agindo assim. Estamos discutindo também um
conteúdo. Solicitamos do Governo que a transição do apostilamento
se faça em relação à Diretores de Escola e de detentores de função
pública. E uma possibilidade de transição. O fim do apostilamento era
posicionamento do Governador Aécio Neves, mas é também do PT.
Em vários locais, terminamos com o apostilamento a partir de uma
discussão e daquilo que era possível, por meio da execução de planos
de carreira, que ainda não vieram. Estão comprometidos. Nossa
oposição ao Governador Aécio Neves se dá por vários fatores. No
caso da reforma administrativa, nosso comportamento é o mesmo. Há
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propostas aprovadas no interior da própria reforma administrativa.
Obrigado.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Antônio Carlos Andrada. Sou obrigado a reconhecer que V. Exa.,
sempre que ocupa a tribuna, nos leva a refletir. Podemos não pensar
da mesma forma, mas V. Exa. tem raciocínio lógico e mostra
perfeitamente as diferenças entre os nossos pensamentos e os
nossos partidos.

No que diz respeito à política externa, como disse o Deputado
Rogério Correia, existe uma diferença fundamental entre o que fala
apenas português e aquele que falava três ou quatro línguas. Fala
apenas português, mas os ouvintes percebem que está defendendo
os interesses nacionais, atitude que, ao longo dos anos, não se fazia
presente no País. Fico satisfeito pelo fato de o PSDB reconhecer a
competência do companheiro Lula, apoiá-lo e votar suas propostas.

No que diz respeito à pesquisa, deixo bem claro que em nenhum
momento tive a intenção de assumir qualquer posição - como V. Exa.
bem reconheceu -, mas tão-somente coloquei que se tratava de um
fato público, publicado pelo jornal "O Tempo", cujo principal acionista é
Vitório Medioli, do PSDB, partido do Governador. Não sou eu que digo
isso. Também não tenho nada que fundamente algo contra a
honestidade do Governador. No dia em que tiver, não irei apenas
denunciá-lo, mas tomar as medidas cabíveis.

Entendemos as dificuldades. Concordo com V. Exa.: ainda não é o
Brasil que desejamos. Não quero juros tão altos e tamanha carga
tributária. Nenhum país consegue crescer desse jeito. Mas estamos
atravessando uma fase de transição. Durante a campanha, Lula não
prometeu romper com o sistema, mas dar um giro. Esperamos que
esse giro aconteça ao longo desses quatro anos. Neste momento, não
estamos fazendo do Brasil aquilo que o partido de V.Exa. achava que
iríamos fazer, ou seja, transformá-lo numa Argentina. Isso não
aconteceu. Estamos conduzindo o País, sacrificando, realmente, o
povo brasileiro. Espero que esse sacrifício seja transitório, pois
estamos nos preparando para fazer as mudanças necessárias.

O Governador de Minas não veio a público dizer que iria fazer com o
Estado o que está fazendo. Não prometeu privatizá-lo nem sacrificar o
funcionalismo público. Muito pelo contrário: prometeu valorizar o
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Estado e o servidor público. Estamos vendo isso não apenas na
política econômica, que não depende da vontade de um governante,
mas da conjuntura internacional. Venceremos essas dificuldades e
seremos o primeiro país a sair desse modelo macroeconômico que
tanto nos sacrifica. Tenho certeza de que V. Exa. concorda comigo.

Deputado Antônio Carlos Andrada, talvez por ainda não haver
pesquisado, V. Exa. disse que os municípios estão recebendo menos
recursos do que há algum tempo. Sei que não está mentindo. Não
deve ter averiguado. Solicito à Casa que faça esse levantamento.
Fornecerei um dado, que posso provar, porque fui Prefeito: O FPM
aumentou em quase 50% comparado com os valores de 2000.
Portanto, não diminuiu no Governo Lula. Se os últimos oito meses
forem analisados, houve um aumento de quase 9% com relação ao
ano passado. Além do FPM, aumentou também o ICMS. Então, essa
discussão dos Prefeitos, com todo respeito... Defendo um município
forte, ali é que temos de ter recursos, mas as justificativas que os
Prefeitos usam para esconder, muitas vezes, incompetência,
empreguismo e nepotismo é uma farsa, uma mentira para
responsabilizar o Governo Lula. Não houve diminuição: Deputado
Antônio Carlos Andrada, conheço a sua seriedade. Portanto, façamos
um levantamento, que ficará provado que o FPM aumentou durante o
Governo Lula com relação ao ano 2000, último ano do nosso mandato
como Prefeito, em quase 50% no Estado. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Deputado Chico Simões,
aceito fazer esse levantamento. Em certa parte, V. Exa., além de fazer
o questionamento, dá a resposta. Quando V. Exa. levanta a
dificuldade do Presidente Lula, afirma o seguinte: "Estamos
sacrificando o povo brasileiro, mas em caráter transitório". Então, é
como se o Presidente fosse um Deus e tivesse poder para sacrificar; a
situação é transitória, e tudo melhorará. Penso que o Governador
Aécio Neves tem o direito de dizer o mesmo. Vivemos momento de
dificuldades e sacrifícios, inclusive impostos pelo Governo Federal,
porque, na medida em que sacrifica o povo, sacrifica os Governos
Estaduais e os municípios. Como Minas pode ser uma ilha dentro
desse mar de sacrifícios? O mesmo sacrifício do Presidente é o do
Governador mineiro. Somos solidários nesse sentido, mas as
dificuldades de Brasília não são as mesmas daqui, as competências
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são distintas, os quadros são outros. Logicamente, as atitudes não
podem ser idênticas. Temos de buscar o nosso caminho.

Não concordo que o Estado está sendo privatizado. Não vi
privatização alguma. O que o Governo faz é uma reforma
administrativa que contou com o apoio do PT, partido que votou pela
aprovação dessa proposta. Então, ela não é tão ruim. Ou o PT
entende que votou numa coisa errada? A reforma foi mediana. Não foi
tão boa ou tão ruim. Foi equilibrada. Como o seu desdobramento, o
Estado busca construir novo caminho, preservando os direitos
adquiridos, criando novo quadro e possibilitando a opção dos
funcionários. Quanto aos planos de carreira, reclamação de 20 anos,
o Governador assumiu o compromisso de mandar, no segundo
semestre, projeto a respeito. Se o Presidente Lula pode ter quatro
anos para superar o sacrifício e trazer a bonança, não é possível que
o Governador de Minas não possa ter um semestre para elaborar
plano de carreira e encaminhá-lo à Assembléia. Isso é injustiça. Não
se pode resolver questão de demanda reprimida de vários anos em
dois ou três meses. Precisamos ser realistas.

Deputado Rogério Correia, realmente, a evolução do PT em direção
ao centro está sendo tão rápida que corre o risco de o centro ser
atropelado e o partido cair na cadeira da direita. 1-lá pouco tempo, o
Presidente Lula falou que nunca foi de esquerda. Daqui a pouco, dirá
que sempre foi de direita. Tomara que não o faça, mas, de fato, a
evolução do PT está sendo diferente daquela que se esperava. Não
defendo o que é certo ou errado, apenas constato isso. Antigamente,
ao se falar em FMI, o PT combatia muito. Na campanha, para fazer o
jogo político-eleitoral, já admitia manter contratos. Antes, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não podia sequer falar em ALCA ou na
possibilidade de algo vantajoso com o FMI que, conforme pintado, só
trazia coisa ruim. Agora o Fundo pode oferecer condições vantajosas.
Então, está havendo mudança de pensamento.

Com relação aos vetos constantes da pauta, a posição do Governo
é muito clara, por meio da fala do Secretário Anastasia. Não estamos
alimentando coisas que não temos condições de fazer. Os canais de
conversação estão abertos, mas temos dois obstáculos sérios.
Sabemos que o veto é uma matéria que tramita de maneira
engessada. E 8 ou 80, não tem meio-termo, ou é aprovado ou não.
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Isso dificulta o entendimento. O segundo obstáculo, no
entendimento do Governo, é que a questão da função pública é
jurídica. A Proposta de Emenda à Constituição n° 49, votada em 2001,
que equiparou a função pública ao cargo efetivo, concedeu esse
direito a partir de 2001.

O apostilamento proporcional só pode se dar pela lei a partir do
quarto ano, e ainda não se passaram quatro anos. E uma questão de
ajustamento legal, entendimento do Governo que foi colocado de
maneira clara e positiva pelo Secretário Anastasia. Com  relação ao
apostilamento das Diretoras, foi votado por emendas da base de
Governo, a qual entendeu que, no momento em que foi fixada uma.
data para todos os servidores, não se deveria abrir exceção. Não
estamos fazendo distinção a favor ou contra, mas escolheu-se unia
data, que foi prorrogada para todos. O pleito das Diretoras é legítimo,
mas há outros setores que acreditâm ter a mesma legitimidade, e
esse é o complicador, porque a questão do apostilamento não
acontece da forma como o Governo propôs e o PT votou, que é o fim
do apostilamento. Se regras de transição forem estabelecidas para
diversos setores, estaremos ressuscitando o apostilamentQ.
Deveremos agir com criatividade, poderemos encontrar alternativas,
mas é preciso ser sincero, pois essa alternativa não é o veto, não há
como fazer, regimentalmente, emenda aditiva. A posição do Governo
é muito clara, temos tranqüilidade para defendê-la e estamos abertos
à negociação, haveremos de encontrar um caminho de construção,
mas em nova etapa, com o plano de carreira, que poderá atender as
Diretoras. Existem caminhos, mas a camisa-de-força imposta pelo
veto é um dificultador intransponível. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise ) - A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, às 9
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais 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.). Levanta-se a
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reunião.

ATA DA SP REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 16/9/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.579; requerimento dos
Deputados Gil Pereira e Rogério Correia; deferimento; discursos dos
Deputados Sebastião Helvécio e Chico Simões; votação secreta do
veto ao parágrafo único do art. 12 e ao inciso 1 e § 3 1 do art. 23;
manutenção; votação secreta do veto à alínea "c" do inciso XII do art.
9°; manutenção; votação secreta do veto ao art. 47; rejeição -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.582; manutenção - Encerramento.

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

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

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) -As 20h113min, 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.

ia Parte
Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos

Pimenta, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os vetos às Proposições de Lei n os 15.579 e 15.582 sejam apreciados
em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no
15.579, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para 2004 e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto incidente sobre a alínea "c" do
inciso XII do art. 90, sobre o parágrafo único do art. 12, sobre o inciso 1
e §30 do art. 23 e sobre o art. 47. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, inciso X. c/c os ads. 222 e 255, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Vem à Mesa requerimento do
Deputado Gil Pereira, solicitando a votação destacada do veto ao art.
47 da Proposição de Lei n° 15.579. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia, solicitando votação destacada do veto à alínea "c" do inciso
XII do art. 90 da Proposição de Lei n° 15.579. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
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Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitei minha inscrição para encaminhar a votação do veto à
Proposição de Lei n° 15.579, do Sr. Governador do Estado, para que
pudéssemos, desta tribuna, discutir com os Deputados a importância
dos temas e do que vamos agora apreciar. O primeiro item do veto do
Sr. Governador trata da alínea "c" do inciso XII do art. 9 0 . Gostaria de
pedir a compreensão dos Deputados, para que pudéssemos fazer
uma reflexão sobre a importância do que estamos votando. Na
verdade, o que se pretende, com a alínea "d' é que os Deputados
desta Casa, independentemente de serem Oposição ou Situação,
possam conhecer a política pública da renúncia fiscal. A renúncia
fiscal hoje já atinge 25% do nosso orçamento. Não temos uma política
para avaliar a intensidade dessa renúncia. O que estamos pedindo, ao
inserir essa alínea, é que esta Casa, através de todos os Deputados,
possa avaliar, de forma contínua, o impacto da renúncia fiscal do
Estado sobre a qualidade da mesma política pública Quero deixar
bem claro que, integrando a base de Governo, manifesto minha
indignação contra a supressão dessa questão da renúncia fiscal. Vinte
e cinco por cento poderão ser alterados por mera interpretação da
Secretaria de Estado da Fazenda. O que queremos é que, quando
houver o juízo dessa renúncia fiscal, não seja um burocrata da
Secretaria da Fazenda que se manifeste, mas sim a Assembléia,
mediante seus 77 Deputados.

O segundo ponto que foi vetado trata do art. 12. Também queria
pedir muito a atenção dos Srs. Deputados, particularmente dos que
acreditam que a parceria público-privada é um instrumento eficiente
para modernizar o nosso Estado.

Todos sabemos que tanto o Governo Federal quanto os Governos
Estadual e Municipal, hoje, não têm recursos para fazer os
investimentos sociais de que precisamos para desenvolver o País. O
Governo Federal está implantando uma política de parceria público-
privada. O Governador Aécio Neves inovou ao inserir, na LDO, esse
instrumento muito importante. E o que a Assembléia apresentou é
exatamente o seguinte parágrafo, que vou ler na íntegra para que V.
Exas. interpretem o seu significado: "Cada ação executada mediante
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parceria público-privada deverá ser identificada em um subprojeto
específico".

Ou seja, o que queremos é que nós, da Assembléia, sejamos
informados, através de um subprojeto, quando se firmar uma parceria
público-privada. Mas a Secretaria da Fazenda diz que deve ser feito
apenas um programa geral das parcerias público-privadas. Entendo
que isso é um desrespeito ao nosso mandato parlamentar. Sempre
que tivermos uma parceria público-privada, vamos conhecê-la e,
conseqüentemente, poder emendá-la, enriquecê-la, durante os
debates no Plenário desta Casa.

Finalmente, o último item que estamos discutindo se refere ao art.
47, que diz o seguinte: "As dotações orçamentárias, à conta das quais
correrão as despesas decorrentes de publicação de atos e matérias
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no órgão dos Poderes
do Estado, serão consignadas à Secretaria de Estado da Fazenda, em
conformidade com o disposto no art. 2 0 da Lei n° 10.468, de 5/4/1991".

O que pretendemos é que, quando o Executivo enviar para esta
Casa as mensagens, para serem por nós apreciadas, o custo da
publicação no diário oficial de Minas Gerais corra por conta da
Secretaria da Fazenda, e não por conta da Assembléia. Sabemos que
o nosso orçamento é realmente pequeno, e não é justo que a
Assembléia faça o pagamento de publicações de matérias que,
embora apreciadas por esta Casa, são originadas do Poder Executivo.

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos três minutos que
me restam para esse encaminhamento, repito, mais uma vez, a
importância dos vetos que estamos apreciando. Na verdade, não se
trata - e quero deixar isso bem claro - de votar alguma matéria contra
o Governador Aécio Neves, mesmo porque não caberia essa posição,
uma vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias aponta apenas os
caminhos genéricos.

Volto a insistir: com relação ao primeiro veto de que aqui falamos,
nossa posição é a de simplesmente permitir que cada um de nós
possa conhecer a renúncia fiscal deste Estado. Um Estado tão
moderno quanto Minas Gerais não pode ter, na sua LDO, omissão
com relação à renúncia fiscal. Não estamos aqui determinando
nenhuma definição sobre essa renúncia, mas apenas que seja
debatida e conhecida por esta Casa.
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Com relação ao segundo veto, conforme já insistimos também,

nossa posição é meramente para que cada projeto de parceria
público-privada seja apreciado pelo Plenário desta Casa, sem
abrirmos uma janela pela qual todas as parcerias possam ser
inseridas num projeto original, sem que haja a identificação de cada
uma para conhecimento de todos os Deputados.

E o terceiro item é que as publicações inerentes a essas mensagens
oriundas do Executivo corram por conta da Secretaria da Fazenda e
não por conta da Secretaria da Assembléia de Minas Gerais.

E com esse espírito que encerro a minha participação, solicitando
aos nobres pares que nos ajudem para qLie possamos manter o
parecer, aprovado por unanimidade, pela rejeição dos vetos à Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigado.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Chico
Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais colegas, pedi
para encaminhar, não para fazermos neste Plenário uma batalha
ideológica ou partidária, mas é muito importante para todos nós que
tenhamos, no conjunto da LDO, mecanismos para quê o Poder
Legislativo possa, realmente, exercer a sua função. Com  que objetivo
estamos aqui, 77 Deputados eleitos pelo povo mineiro, se não para
exercer a função de fiscalizar? Se, por intermédio da LDO,
delegarmos tudo para o Executivo, vamos dar motivos para que a
sociedade questione o porquê da existência de Deputado em Minas
Gerais. E essa reflexão que gostaria de fazer com vocês. Estamos em
nosso primeiro mandato, pertenço a um Poder que acho o mais
importante, que fiscaliza, que legisla, que representa a sociedade. E
quando votamos a LDO, que teve o parecer do Deputado Sebastião
Helvécio e fomos assessorados pelo corpo técnico da Casa, tínhamos
a certeza de que estávamos votando o que era melhor para Minas,
caso contrário não teria sido votado com 77 votos. Como vamos
apoiar o veto do Governador se todos os Deputados votaram pelo
texto original? Temos que refletir neste momento histórico por que
passa o País, em que a sociedade está começando a questionar o
comportamento ético e o não ético. Não podemos frustrar o povo de
Minas Gerais. E justamente pensando dessa maneira que solicitamos
aos companheiros que não sejam favoráveis a esse veto do
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Governador. Se não concordamos com o Governo do Estado, não
estamos inviabilizando o Governo, porque não estamos proibindo que
ele faça nada, simplesmente estamos solicitando o direito de
fiscalizar, de acompanhar, de seguir os passos do Executivo naquilo
que vai ser realizado em nome da sociedade mineira. E isso que deve
nos nortear neste momento. E preciso esquecer se somos de partido
"A", "B" ou "O".

Representamos o Governo. Somos o Poder Legislativo e não
podemos abrir mão das nossas obrigações de parlamentares.

O Governador está vetando a alínea "c" do art. 90, que, no inciso XII,
entre uma série de outros que acompanharão a proposta
orçamentária, diz: "demonstrativo regionalizado do efeito sobre a
receita e a despesa decorrentes de isenção, anistia, transação,
remissão, subsídio e benefício de natureza financeira, tributária e
credenciária". Contendo o quê?

Vamos fiscalizar aquilo que votamos em nome do povo de Minas.
Vamos conceder anistia e remissão de recursos que pertencem à
sociedade, e temos de saber para onde estão sendo encaminhados.
Num Estado pobre como o nosso, num País pobre como o nosso,
abrir mão de recursos significa tirar dinheiro da saúde, da educação e
da segurança. Quem está sendo beneficiado por essas isenções - o
que não deixa de ser um privilégio concedido com o nosso voto - são,
certamente, pessoas que podem contribuir.

A alínea "a" estabelece que o montante da renúncia tem de ser
especificado por modalidade. Quanto foi dado? Quais foram os
setores da economia beneficiados? Isso está correto. Mas, para mim,
a alínea "c" é que permite ao Poder Legislativo atuar.

A emenda diz o seguinte: "A avaliação das políticas públicas
resultantes das renúncias de receita dos três exercícios anteriores, do
exercício atual e da projeção para os quatro exercícios
subseqüentes..... Ora, para que precisamos fazer isso? Se tivéssemos
dinheiro sobrando, se o Estado tivesse políticas públicas eficazes para
todos os cidadãos, não precisaríamos saber para onde o dinheiro está
indo. Talvez tivéssemos menos preocupação. Mas, não. O orçamento
do Estado é curto. E como o cobertor São Vicente: cobre-se a cabeça,
descobrem-se os pés; cobrem-se os pés, descobre-se a cabeça.

E importante que votemos contra a alínea "c", para não tirarmos do
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Legislativo o direito e a responsabilidade de fiscalizar os recursos
de que o Estado está abrindo mão.

O mesmo vale para o PPP, que é a parceria do público com o
privado. O Estado vai alocar recursos. A princípio, não somos
contrários a essa parceria. Sabemos que tem de existir, até porque o
modelo econômico implementado no Brasil ao longo dos últimos anos
quebrou o Estado. Ou fazemos parceria com a iniciativa privada, que
pode entrar com recursos e implementar empregos, tendo lucro ético,
ou, com certeza, a situação do Estado ficará pior. O que o Governador
vetou é o dispositivo que nos permite clareza da participação do
Estado nessa parceria.

Peço aos Deputados presentes que, ao discutirmos a aprovação ou
não do veto, abram mão das ideologias e pensem em suas
responsabilidades individuais como membros do Legislativo, eleitos
para fiscalizar. Por isso é que peço aos meus pares que votem contra
o veto do Governador do Estado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao parágrafo único do art. 12,
e ao inciso 1 e § 3° do art. 23 da Proposição de Lei n° 15.579.

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

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - João Bittar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Manha
Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados. Votaram "não' 25
Deputados, totalizando 55 votos. Fica, portanto, mantido o veto ao
parágrafo único do art. 12 e ao inciso 1 e § 3 0 do art. 23 da Proposição
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de Lei n° 15.579. Em votação, o veto à alínea "e" do inciso XII do
art. 90 da Proposição de Lei n° 15.579.

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

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Léssa - Jô
Moraes - João Biliar - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacifico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Manha
Campos - Mauri Torres Mauro Lobo - Olinto Godinho - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 27 Deputados; votaram "não" 29
Deputados, totalizando 56 votos. Fica, portanto, mantido o veto à
alínea "c" do inciso XII do art. 9 0 da Proposição de Lei n° 15.579. Em
votação, o veto ao art. 47 da Proposição de Lei n° 15.579.

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

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Céhio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
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Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 9 Deputados; votaram "não" 46
Deputados; houve 3 votos em branco, totalizando 58 votos. Fica,
portanto, rejeitado o veto ao art. 47, ficando, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.579 (Oficie-se ao
Governador do Estado.), exceto o veto ao art. 47 da referida
proposição. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.582, que dispõe sobre as despesas do IPSEMG com os
prestadores de serviços de assistência à saúde e dá outras.
providências. Faixa Constitucional. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto incidente sobre o parágrafo único do art. 30 . A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto.

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

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Manha Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Ohinto Godinho - Padre
João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; votaram "não" 15
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Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 60 votos. Fica,
portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
no 15.582. Oficie-se ao Governador do Estado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
EXPANSÃO DO METRÔ, EM 27/8/2003

As 14h30min. comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Vanessa Lucas, Ivair Nogueira e Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Arlen Santiago e Leonardo Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir
convidados, para debater a estadualização do metrô na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, atendendo-se a requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, Ivair Nogueira e Manha Campos, e
comunica o recebimento de fax dos Srs. Ademir Lucas, Prefeito
Municipal de Contagem, e Fernando Durão Schleder, Chefe de
Gabinete da Presidência da CBTU. Passa-se à 3' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado lvair Nogueira, em que solicita seja enviado ao Diretor-
Presidente da CBTU pedido de informações referentes à atual
situação dos contratos relativos ao metrô de Belo Horizonte. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre a matéria objeto da Comissão. Registra-se a
presença dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e
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Obras Públicas; Ricardo Mendanha, Diretor-Presidente da
BHTRANS; Edson Gonçalves Soares, Secretário Municipal de
Trânsito e lnfraestrutura de Contagem; Oiro Pedrosa, Chefe de
Gabinete do Prefeito Municipal de Betim; Renato Grilio Ely, Diretor da
ALTRAN; José Geraldo Alves, Presidente do Sindicato dos
Metroviários de Belo Horizonte, e Geraldo Antônio de Paula, Diretor
da Central dos Movimentos Populares, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência tece sua considerações iniciais
e concede a palavra ao Deputado Ivair Nogueira, também 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, 17 de setembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
COMISSÃO ESPECIAL DA UEMG, EM 28/8/2003

Às 110h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Ricardo Duarte e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 3'
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados três
requerimentos de autoria dos Deputados Paulo Piau e Ricardo Duarte:
o primeiro, solicitando seja marcada reunião de trabalho com o
Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia e com a comissão
especial criada pela Secretaria; o segundo, solicitando uma reunião
com o Secretário de Ciência e Tecnologia, com o Reitor da UEMG e
com os Presidentes das Fundações para colher subsídios para o
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relatório final; e o terceiro, solicitando seja enviado ofício ao Reitor
da UEMG para que forneça cópia da documentação referente à
unidades agregadas enviada à comissão especial da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e sejam enviados ofícios aos Presidentes das
Fundações para que forneçam relatórios constatando o cumprimento
ou não dos requisitos constantes no § 2 0 do art. 50 da Lei n° 10.323,
de 1990, e do parágrafo único do art. 22 da Lei n° 11.539, de 1994, e
para que enviem sugestões sobre possíveis fontes de financiamento
da universidade, O Presidente, com o apoio de todos os membros da
Comissão, informou que apresentará requerimento solicitando a
prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias. Cumprida a finalidade da..
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordináriã,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo , Piau - Ricardo Duarte.

ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.579, EM 2/9/2003
As 10li15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Marília Campos, Sebastião Helvécio, Chico Simões e
Wanderley Ávila,, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o parecer do relator. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o parecer pela rejeição do veto parcial à
Proposição de Lei n° 15.579 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). A
Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para que se lavre a
ata. Reabertos os trabalhos, atendendo a requerimento do Deputado
Chico Simões, o Presidente dispensa a leitura da ata, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão que a subscrevam.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
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comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003.
Antônio Júlio, Presidente: Marília Campos - Sebastião Helvécio -

Chico Simões - Wanderley Ávila.
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N°15.580, EM 2/9/2003

As 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Chico Simões, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio
(substituindo este ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está.
presente, também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o parecer do relator. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia;
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o parecer pela rejeição do veto parcial à
Proposição de Lei n°15.580 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). A
Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para que se lavre a
ata. Reabertos os trabalhos, atendendo a requerimento do Deputado
Chico Simões, o Presidente dispensa a leitura da ata, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão que a subscrevam.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 28 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 9/9/2003
Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria Resende e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da
Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Ana Maria
Resende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Adaiclever Lopes, 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 eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a fixar o dia e o
horário das reuniões ordinárias da Comissão, determina à assessoria
que proceda à distribuição das cédulas de votação e solicita ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva que atue como escrutinador. Feita a
contagem dos votos, são eleitos os Deputados Adalclever Lopes e
Ana Maria Resende para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Após a posse do Presidente e da Vice-Presidente,
os membros da Comissão decidem manter às quartas-feiras, às
9h30min, as reuniões ordinárias da Comissão. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Adaiclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças - Weliton Prado.
ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 9/9/2003
As ghlsmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Alencar da Silveira Jr. e Jô Moraes (substituindo esta
ao Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Alberto Bejani, 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 eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a determinar dia e horário das reuniões ordinárias
da Comissão. Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a
Deputada Jõ Moraes para atuar como escrutinadora. Registra-se,
neste momento, a presença dos Deputados Elmiro Nascimento,
Marília Campos e Leonídio Bouças. Apurados os votos, são eleitos
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para Presidente o Deputado Alberto Bejani e para Vice-Presidente
a Deputada Marília Campos, ambos com três votos. Na condição de
Presidente "ad hoc", o Deputado Alberto Bejani convida a tomar
assento à mesa a Deputada Marília Campos e a empossa no cargo de
Vice-Presidente. Esta, por sua vez, empossa o Presidente. Por
consenso dos membros, fica decidido que a Comissão se reunirá
ordinariamente todas as terças-feiras, às 14h30min. Com  a palavra, o
Deputado Célio Moreira e agradece a assessoria pelos trabalhos
prestados a ele quando Presidente desta Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Marília Campos, Presidente - André Quintão - Elmiro Nascimento.
ATA DA 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAUDE, EM

9/9/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Leonídio Bouças. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a determinar o dia e o horário das
reuniões ordinárias. A Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e solicita ao Deputado
Neider Moreira que atue como escrutinador. Apurados os votos, o
Presidente proclama o seguinte resultado: para Presidente, o
Deputado Ricardo Duarte, e para Vice-Presidente, o Deputado Fahim
Sawan, ambos com quatro votos. O Presidente "ad hoc" dá posse ao
Vice-Presidente , que por sua vez, agradece a escolha de seu nome e
empossa o Presidente. O Deputado Ricardo Duarte agradece a
escolha de seu nome e sugere que as reuniões ocorram,
ordinariamente, às quintas-feira, às 9h30min, o que é aceito pelos
membros da Comissão sem restrições. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira - Carlos

Pimenta - Neider Moreira.
ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 9/9/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Paulo Piau, Jô Moraes e Fábio Avelar. Está
presente, também, o Deputado Chico Simões. 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 eleger o
Presidente e o Vice-Presidente. Em seguida, a Presidente "ad hoc",
Deputada Jô Moraes, determina a distribuição das cédulas de votação
e convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador.
Feita a contagem dos votos, são eleitos, por unanimidade, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Domingos Sávio e Paulo Piau. Em seguida, a Presidente "ad hoc", dá
posse ao Presidente eleito, que, na direção dos trabalhos, dá posse
ao Vice-Presidente. Logo após, os membros da Comissão decidem
que as reuniões ordinárias serão realizadas às terças-feiras, às 10
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Paulo Piau, Presidente - Jô Moraes - Leonardo Quintão - Fábio

Avelar - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 2 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 9/9/2003
Às 1 4h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Padre João, Paulo Piau, Gil Pereira e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e determinar dia e horário das
reuniões ordinárias da Comissão. O Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Padre João para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos- para Presidente e Vice-Présidente,
respectivamente, os Deputados Gil Pereira e Padre João, ambos com
quatro votos. O Deputado Doutor Viana faz a proclamação dos
Deputados eleitos e empossa o Deputado Gil Pereira como Presidente
a quem passa a direção dos trabalhos. O Deputado Gil Pereira
agradece a escolha do seu nome para presidir a Comissão, empossa
o Deputado Padre João como Vice-Presidente e informa que a
Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 15 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Laudelino Augusto - Padre João - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 9/9/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Paulo Piau, Gil Pereira e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Célio Moreira, Domingos Sávio, Laudelino Augusto e
Leonídio Bouças. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a aplicação das leis
ambientais, tendo em vista a necessidade de desenvolvimento do
setor produtivo. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
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convidados que discorrerão sobre o assunto em pauta. Registra-se
a presença dos Srs. Luciano Luz Badini Martins, representante do
Procurador-Geral de Justiça; José Silva Soares, Presidente da
EMATER-MG e representante do Secretário da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Antônio de Pádua Alves, engenheiro do IEF e
representando o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; e Carlos Alberto Santos Oliveira, representante do
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. 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 criado um fórum permanente de aprimoramento da legislação
ambiental do Estado, composto por representantes do sistema
estadual de meio ambiente, entidades da sociedade civil organizada,
Assembléia Legislativa e Ministério Público; Laudelino Augusto, Padre
João e Maria José Haueisen, em que solicitam a visita desta
Comissão ao Município de Coronel Murta, onde será construída a
Usina Hidrelétrica de Murta, com o objetivo de avaliar as
conseqüências desse empreendimento para os pequenos e médios
produtores da 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, 16 de setembro de 2003.
Padre João, Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 10/9/2003
As 9h32min, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
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de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a prisão de cinco cubanos ocorrida em
Miami no ano de 1998. Passa-se à 30 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 Mauro Lobo, em que solicita
seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir o
tratamento da doença conhecida como Obesidade Classe III', tendo
em vista seu crescimento e o desrespeito aos direitos dos seus
portadores; Biel Rocha, em que solicita seja encaminhado ofício ao
Presidente dos Estados Unidos, à Suprema Corte dos Estados Unidos
e à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, manifestando a
preocupação com a situação de cidadãos cubanos que estão presos
em Miami; e Durval Angelo (3), em que solicita seja realizada reunião
da Comissão para ouvir profissionais de saúde do Hospital Odilon
Behrens, que prestaram atendimento ao "barman" Anderson
Rodrigues Teixeira, no dia 26/8/2003; seja realizada audiência pública
desta Comissão para debater a regulamentação da Lei n° 14.170, de
2002, que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato
discriminatório contra pessoa em virtude de sua orientação sexual; e
seja formulado voto de congratulações com a 128° Companhia da
Polícia Militar pelo excelente trabalho desenvolvido no combate à
criminalidade na região do Bairro Taquaril. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs.
Ornar Herrera M., 1 0-Secretário da Embaixada de Cuba do Ministério
de Educação Superior, representando a Conselheira Política da
Embaixada; Janaína Cunha Meio, Presidente da Casa Latina; Richard
Hermoza Bolivar, Secretário Geral da Casa Latina; Diony Gallegos
Sanz, Coordenadora do Projeto Cuba, Uma Realidade Latino-
Americana; José Rodrigues da Silva, Presidente da Associação
Cultural José Marti; Willian Santos, advogado da Coordenadoria
Municipal de Direitos Humanos e membro da RENAP; e Antônio David
de Sousa Júnior, Secretário Municipal dos Direitos de Cidadania de
Belo Horizonte. O Presidente, autor do requerimento que deu origem à
reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Biei Rocha.
ATA DA 22 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 10/9/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olívia, Paulo Cesar e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Olívia, 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 assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Grêmio Recreativo Escola de
Samba Estação Primeira da Mangueira, agradecendo, pelo convênio
firmado com a FIEMG para que a Estrada Real seja tema de enredo
dessa Escola em 2004. 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 Cesar, em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Administração Pública para discutir o Projeto de Lei n° 1.004/2003, do
Governador do Estado, que altera a denominação e os objetivos
sociais da COMIG e dá outras providências; Rogério Correia e Biel
Rocha, em que solicitam seja realizada audiência pública para debater
repasse de dinheiro público para a montadora de automóveis Daimler-
Chrysler Mercedes-Benz, situada no Município de Juiz de Fora.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Biel Rocha.
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ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 10/9/2003
Às 115h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jô Moraes, Fahim Sawan, Roberto Carvalho e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Jã Moraes, declara aberta a reunião e
comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o relator e a
programar os trabalhos. A Presidente determina que as cédulas de
votação, devidamente rubricadas, sejam distribuídas aos Deputados
presentes e convida o Deputado Neider Moreira para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, a Presidente proclama o seguinte
resultado: para Presidente, a Deputada Jô Moraes, e para Vice-
Presidente, o Deputado Fahím Sawan. ambos com 4 votos. A
Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente, que, por sua vez,
empossa a Deputada Jô Moraes como Presidente da Comissão. Ao
agradecer a escolha de seu nome como Presidente, a Deputada Jô
Moraes designa o Deputado Roberto Carvalho como relator da
matéria. A seguir, a Presidente sugere que as reuniões ordinárias
sejam realizadas às quartas-feiras, às 15 horas, o que é aceito pelos
parlamentares sem restrições. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira.

ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 15/9/2003

Às 10h15min, comparecem, no salão paroquial da Igreja São
Sebastião, os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Carlos
Pimenta, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Ana Maria Resende e Wanderley Ávila.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Ronaldo,
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
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater, em audiência pública, a situação do Projeto Jequitaí, que
propiciará geração de energia e irrigação nos Municípios de Pirapora,
Várzea da Palma, Claro dos Poções, Francisco Dumont, Engenheiro
Navarro e Lagoa dos Patos e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Odelmo Leão, Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informando que será
representado na reunião pelo Presidente da Ruralminas, Eduardo
Brandão; do Sr. Antônio Eustáquio Oliver, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Meio Ambiente, informando que o titular dessa Pasta
será representado, na reunião, pelo Presidente da FEAM, Sr. limar
Bastos Santos. A seguir, o Presidente registra a presença da Sra.
Elbe Figueiredo Brandão Santiago, Secretária de Estado
Extraordinária para Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e Norte de Minas; dos Srs. Clementino Coelho e Anderson de
Vasconcelos Chaves, respectivamente Diretor de Área de Engenharia
e Surperintendente Regional da CODEVASF; Leônidas Gregório
Almeida e Ildemar Cordeiro, respectivamente Prefeito e Presidente da
Câmara Municipal de Pirapora; limar Bastos Santos, Presidente da
FEAM; Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do ITER; Dênio Marcos
Simões, Prefeito de São Romão e Presidente da AMMESF; Paulo
Mendonça Gama, Assessor da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, e Athos Avelino, Deputado Federal, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Ana Maria Resende, autora do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Prosseguindo, o
Presidente recebe requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que
solicita reunião para debater, em audiência pública, a forma de
participação da CEMIG no Projeto Jequitaí; 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 iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Leonardo Quintão.
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ATA DA 16 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 16/9/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô

Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Piau, Fábio Avelar e Leonardo
Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte,.
correspondência: ofícios de Humberto Falcão Martins, Secretário de
Gestão, e Osmando Pereira da Silva, Vice-Presidente da AMM,
publicados em 4/9/2003; e de Sérgio Augusto Mesquita, publicado em
11/9/2003. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
31812003, no 1° turno, para o qual designou o Deputado Fábio Avelar.
Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei n os 739/2003,
(relator: Deputado Leonardo Quintão); e 429/2003, no 1° turno (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); do Projeto de Lei Complementar n°
21/2003, no 1 0 turno, com a rejeição da Emenda n°1, apresentada em
Plenário (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição); e do Projeto de Resolução n° 684/2003 (relator:
Deputado Fábio Avelar, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei
n° 8/2003 é retirado da pauta por não cumprir os pressupostos
regimentais, e o Projeto de Lei n° 680/2003 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Leonardo Moreira,
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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.253 e
1.286/2003. E retirado da pauta o Requerimento n° 1.128 e adiada a
votação do Requerimento n° 1.295/2003, ambos por solicitação do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater a construção do
Centro Administrativo no Aeroporto Carlos Prates; Paulo Cesar, em
que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Turismo para discutir o Projeto de Lei n° 1.004/2003; Rogério Correia,
em que solicita seja realizada reunião para discutir o Projeto de Lei n°
1.004/2003 e a venda de ações do capital social da COMIG;
Domingos Sávio, em que solicita seja realizada reunião conjunta com
a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, na cidade
de Divinópolis, a fim de se discutirem alternativas para a duplicação
da Rodovia MG-050; e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
convidado um representante da INFRAERO para discutir, em
audiência pública, a construção do Centro Administrativo no Aeroporto
Carlos Prates, solicitada pelo Deputado Rogério Correia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 17/9/2003, às 10 horas, com a finalidade de
se apreciarem os Projetos de Lei nos 8 e 680/2003, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

Leonardo Quintão.
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 16/9/2003
Às 1 Sh9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Biel Rocha, Gilberto Abramo e Marília
Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Fábio Avelar. 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 debater a situação das famílias
ligadas ao Movimento Pró-Moradia que adquiriram, há cinco anos,
168.000 m2 na área de expansão urbana localizada no Bairro Monte
Verde, em Contagem . Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia,
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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 (2), em que
solicita seja realizada reunião secreta para ouvir profissionais de
saúde que prestaram atendimento ao "barman" Anderson Rodrigues
Teixeira, em 26/8/2003, no Hospital Odilon Behrens; e seja agendada
uma audiência pública no dia 22/9/2003, às 13 horas, para ouvir
profissionais de saúde sobre o laudo do IML acerca da morte de
Anderson Rodrigues .Teixeira; Roberto Ramos, em que pleiteia seja
solicitada ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia cópia da
fita que contém a gravação da reunião daquela Casa Legislativa,
ocorrida no dia 26/8/2003; e Gustavo Valadares, em que solicita seja
realizada audiência pública para avaliar os atos e a conduta do Sarg.
PM Adilson da Conceição Pereira, destacado em Caeté. A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. José Maria
de Carvalho, Secretário Municipal de Habitação, representando os
Srs. Ademir Lucas Gomes, José Quintão Romero e José Carlos Juca
Camargos, respectivamente Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário
Municipal de Meio Ambiente de Contagem; Maria Inês Diniz, Vice-
Presidente da Associação Movimento Pró-Moradia; William Santos;
Ricardo Andrade Dornellas, engenheiro de obras, representando o Sr.
Marco Antônio Teixeira, Superintendente de Apoio, Coordenação e
Controle da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -;
Manoel Custódio de Almeida Filho e Cassandra Castro,
respectivamente engenheiro e Procuradora do IEF, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Roberto Ramos, Presidente - Biel Rocha - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário, na 76 a Reunião
Ordinária, da seguinte comunicação:

Da Comissão de Transporte, notificando a aprovação, na 7 a Reunião
Extraordinária, do Requerimento n° 1.410/2003, do Colégio de
Líderes, com a Emenda n° 1, do Deputado Gil Pereira (Ciente.
Publique-se.).
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 32612003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Leonardo Quintão, tem por objetivo
instituir a Semana de Incentivo à Leitura, a ser comemorada
anualmente entre os dias 18 e 22 de abril.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade com as Emendas n o

s 1 e 2, que
apresentou.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a esta
Comissão apreciá-lo atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A fixação da data comemorativa em favor do incentivo à leitura,

prevista no projeto de lei sob comento, constitui iniciativa de grande
importância, por ser a leitura importante fator de criação de
consciência de cidadania e, por conseguinte, de desenvolvimento
cultural de um povo.

Além disso, é certo que a Semana de Incentivo à Leitura servirá
como um marco no calendário estadual para se colocar em prática
políticas públicas de fomento à leitura e refletir sobre a importância em
adquirir o hábito dessa atividade.

Concordes com o pensamento emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, entendemos oportuno que o estabelecimento
da data comemorativa não seja em dias fixos do mês, mas sim
relacionados a uma certa semana do mês. Daí por que acatamos a
Emenda n° 1, da citada Comissão, que fixa para o fim mencionado a
terceira semana de abril.

A outra emenda apresentada pela mesma Comissão refere-se à
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necessidade de estabelecer prazo para que o Poder Executivo
regulamente a futura lei, e, por isso mesmo, estamos de acordo com o
seu acato.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 326/2003

com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende. relatora -

Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°385/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, a proposição sob análise tem
por objeto alterar a Lei n° 9.583, de 6/6/88, que institui a Medalha do
Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende modificar a Lei n° 9.583, de 6/6/88,

que instituiu a Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas
Gerais. No art. 20, a proposição cria um conselho composto por
representantes de órgãos ambientais do Estado, da Polícia Militar e do
IBAMA, sendo, este último, órgão da estrutura do Governo Federal.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, fez
algumas alterações à guisa de aperfeiçoá-lo, para que fique atualizado
em relação às mudanças trazidas pelo Governo atual na estrutura dos
órgãos ambientais.

A Medalha do Mérito Ambiental deverá ser concedida, anualmente,
durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente, às pessoas
físicas e jurídicas que se tenham destacado por relevantes serviços
prestados ao Estado nas atividades de melhoria do meio ambiente,
sua proteção e sua conservação.
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Destacamos o fato de que o projeto prevê que, além das pessoas

físicas, podem ser agraciadas pela medalha as pessoas jurídicas. isso
objetiva incentivar ações de maior envergadura em benefício do meio
ambiente, dada a maior capacidade econômica, estrutural e de
mobilização das pessoas jurídicas em comparação com a das
pessoas físicas.

Sugerimos uma emenda que dá nova redação ao art. 2 0 da Lei n°
9.583, de 1988, de que trata o art. 1° do Substitutivo n° 1. A emenda
suprime o IBAMA do Conselho, conforme previa a fundamentação do
parecer da própria Comissão de Constituição e Justiça, que analisou o
projeto anteriormente. Parece-nos que houve erro material na
elaboração do substitutivo, pois este manteve o IBAMA no Conselho,
o que não procede pelo fato de este órgão ser autarquia federal e não
estar submetido a regulamentação de espécie alguma emanada dos
Estados federados. Mesmo se considerarmos a causa meritória, e o é,
não podemos permitir que a situação se mantenha e devemos corrigi-
Ia durante o processo legislativo.

A emenda propõe, ainda, três alterações no art. 2 0 . Renumera os
seu incisos, muda o nome das Companhias Florestais para Polícia
Ambiental e veda o recebimento de remuneração de qualquer
natureza pelos membros do Conselho. A renumeração se deu pela
supressão do IBAMA; a alteração do nome da Polícia foi motivada
pela nova designação dada pelo Governo a esta Companhia da
Polícia Militar; e a vedação de remuneração foi inserida pela natureza
das atribuições desse Conselho.

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

385/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com a seguinte Emenda n°1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 20 da Lei n° 9.583, 1988, a que se refere o art. 1° do
Substitutivo n° 1, a seguinte redação:

"Art. 1°- ...........
"Art. 20 - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado,

mediante proposta do Conselho da Medalha, que terá a seguinte
composição:

- o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;
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II - o Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais da Assembléia Legislativa do Estado;
III - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
IV - um membro do Conselho Estadual de Política Ambiental -

COPAM -, escolhido entre os representantes de entidades de classe e
organizações não governamentais;

V - um representante das Companhias da Polícia Ambiental da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;

VI - um representante da Fundação Estadual de Meio Ambiente -
FEAM -;

VII - um membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH -, escolhido entre os representantes de entidades de classe e
organizações não governamentais; e

VIII - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -
IGAM.

§ 1°- O Conselho será presidido pelo Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 20 - Não ultrapassará quinze o número de pessoas físicas e
jurídicas a serem agraciadas anualmente.

§ 30 - Os membros do Conselho não receberão remuneração de
nenhuma espécie pela função.'.".

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Ouintão, relator - Fábio

Avelar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°313/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga os
imóveis que especifica.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para emitir seu parecer. Cabe agora a esta Comissão
analisá-la no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art.
102, VII, d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar autorização legislativa para

que o Poder Executivo possa transferir o domínio de bens imóveis
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públicos ao patrimônio do Município de Jacutinga, autorização essa
determinada por preceitos de natureza constitucional e administrativa,
especialmente pelo § 2 0 do art. 105 da 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.

De acordo com os termos do projeto, os imóveis a que se referem o
projeto de lei são constituídos de áreas com 2.801m 2 e 704,20m2,
respectivamente, destinados ao funcionamento da Escola Municipal
Professor Alfeu Duarte, do ensino fundamental, recentemente
municipalizada. Com a transferência da unidade ao ente municipal,
será mais conveniente a transmissão de domínio do bem para que o
município possa destinar recursos orçamentários para reparos ou
ampliações ou mesmo construir no local.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em exame não
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas
públicas, não causando, portanto, nenhum impacto no orçamento do
Estado. Embora o negócio jurídico em questão represente uma
redução no ativo permanente do balanço patrimonial do Estado,
salientamos que as alienações em forma de doação não necessitam
de previsão na lei orçamentária.

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação da matéria.

Entretanto, faz-se necessário apresentarmos emenda ao art. 1°, a
fim de deixarmos claro que os imóveis a serem doados são, na
realidade, dois, embora sejam contíguos.

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

31312003, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, nos termos que se
seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Jacutinga os seguintes imóveis, lá situados:
- área com 2.801m 2 (dois mil oitocentos e um metros quadrados),

matriculado sob o n° 660, a fis. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
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de Imóveis da Comarca de Jacutinga;

II - área com 704,20m 2 (setecentos e quatro vírgula vinte metros
quadrados), matriculado sob o n° 661, a fls. 1 do Livro n° 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único - Os imóveis a que se referem o 'caput' deste artigo
destinam-se ao funcionamento da Escola Municipal Professor Alfeu
Duarte.".

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - Mauro Lobo - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°621/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°
621/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de olho
em recém-nascidos no Estado.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende tornar obrigatória a realização

do exame de fundo de olho em recém-nascidos em todo o Estado,
visando à detecção precoce do retinoblastoma e de outras doenças.
Propõe, ainda, que, em caso de diagnóstico positivo, a família seja
orientada a procurar um oftalmologista e que os órgãos públicos da
área de saúde sejam informados do resultado.

A proposição em tela está em consonância com o programa de
humanização no pré-natal e no nascimento, instituído pelo Ministério
da Saúde com o objetivo de melhorar o acesso à cobertura e a
qualidade do acompanhamento pré-natal e da assistência ao parto e
puerpério. Está de acordo também com o Código de Saúde do Estado
de Minas Gerais, que, nos incisos V e IX do art. 15, prevê como
atribuições comuns ao Estado e aos municípios a elaboração de
normas técnicas e o estabelecimento de padrões de qualidade, bem
como a elaboração de normas para regular os serviços privados e
públicos de saúde, tendo em vista sua relevância pública.
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O retinoblastoma é o câncer intra-ocular mais comum da infância.

Manifesta-se nos dois primeiros anos de vida e atinge uma em cada
dez mil crianças. O sintoma característico da doença é o brilho pupilar
branco, semelhante ao brilho dos olhos dos gatos no escuro, sendo
que 90% das crianças podem ser curadas desse tipo de câncer pela
detecção adiantada e pelo tratamento adequado.

O exame do fundo de olho proposto no projeto, feito com a pupila
dilatada, é de fácil realização. Pode ser feito pelo pediatra, com a
lanterninha, devendo a criança ser encaminhada ao oftalmologista se
a avaliação do estado do olho indicar alguma alteração. Cabe lembrar
que outras doenças também podem ser deteõtadas por esse exame,
tais como catarata congênita, glaucoma congênito, infecções do olho
e alterações de retina.

Acrescente-se que o retinoblastoma é uma doença de cunho
progressivo, ou seja, o tumor inicia-se pela mutação de uma célula
retiniana, cresce dentro do globo ocular até preenchê-lo e, a partir daí,
estende-se pelo espaço extra-ocular, podendo atingir o sistema
nervoso central: Portanto, quanto mais cedo for feito o diagnóstico da
doença, melhor será o prognóstico.

Segundo pesquisa feita no Hospital do Câncer de São Paulo e
divulgada na BIREME, durante a última década, 91,8% das crianças
portadoras de retinoblastoma chegaram a um centro de referência em
estágio avançado de sua doença. Daí a relevância da proposição em
pauta, pois, com a introdução da oftalmoscopia de rotina no berçário,
as perspectivas de sobrevida e de conservação da visão nos casos
diagnosticados aumentam significativamente.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 621/2003

no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Neider Moreira - Carlos Pimenta

- Célio Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°627/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre utilização de coletes à prova de balas e dá outras
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providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/4/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à de Segurança Pública, para receber
parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a'. do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a obrigar as empresas de vigilância a

fornecerem colete à prova de balas para os vigilantes. As razões que
motivaram a apresentação desta proposição são louváveis, afinal,
trata-se de um equipamento que protege o bem mais valioso do
trabalhador, que é a vida.

A matéria, contudo, não pode ser objeto de legislação estadual,
porque não se enquadra no âmbito da competência legislativa do
Estado. O fornecimento de equipamento de segurança aos
empregados pelo empregador é matéria típica do direito do trabalho,
sendo de competência privativa da União, nos termos do inciso 1 do
art. 22 da Constituição da República. A ordem constitucional em vigor
recepcionou a Lei Federal n° 7.102, de 20/6/83, que dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância e de transporte de valores e dá outras
providências. Os arts. 19 e 20 da referida lei disciplinam precisamente
a matéria objeto do projeto em tela, nos seguintes termos:

"Art. 19- E assegurado ao vigilante:
- uniforme especial às expensas da empresa a que se vincular;

Art.20 ..Cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio do seu órgão
competente ou mediante convênio com as Secretarias de Segurança
Pública dos Estados e Distrito Federal:

IV - aprovar uniforme;".
Além disso, o art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal confere à

União a competência privativa pai i legislar sobre condições para o
exercício de profissões.

Sendo assim, a matéria já se encontra disciplinada pela União, que
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tem a competência legislativa para tanto, estando a cargo do
Ministério da Justiça a aprovação dos uniformes dos vigilantes.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 627/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Ermano Batista - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°693/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n°
693/2003 dispõe sobre os rios de preservação permanente e dá
outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou. A proposição vem agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do
art.188, c/c o art.102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, pelo que se depreende de sua justificação,

foi elaborado com a finalidade precípua de proteger o único trecho do
rio Grande, localizado entre um ponto a montante do lago da
Hidrelétrica de Camargos e suas nascentes, que conserva seus
atributos naturais muito próximos das condições originais.

Não bastasse apenas esse objetivo, de alta significação ecológica, a
proposição traz ainda uma importante contribuição à legislação que
trata do tema, ao promover a consolidação das Leis n os 10.629, de
16/1/92, e 12.016, de 15/12/95, que alterou dispositivos da primeira. A
consolidação foi realizada de uma forma pró-ativa, pois introduz
modificações pontuais que definem melhor os segmentos de rios a
serem protegidos e estabelece bases legais mais sólidas para a
declaração de rio como de preservação permanente. Assim, além de
incluir as cabeceiras do rio Grande e de seus afluentes entre os
cursos de água de preservação permanente, define com maior
precisão o trecho do São Francisco já protegido pela Lei n° 10.629, de
1992, bem como retira do COPAM a competência exclusiva de
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declarar corpos de água, ou porções deles, como de preservação
permanente.

Lembramos também que a proteção das nascentes do rio Grande,
ao longo de um trecho da calha principal, de aproximadamente
120km, é de fundamental importância para os municípios da região.
Trata-se de um leito com águas de fluxo rápido, marcado por
inúmeras cachoeiras de extraordinária beleza cênica. A explotação de
atividades econômicas compatíveis com a preservação ambiental,
como o turismo ecológico, poderá trazer grande desenvolvimento
socioeconômico à região.

Por último, estamos apresentando a Emenda n° 2, que suprime..
expressão que poderia causar conflito de competência entre órgãos
da administração pública.

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

n° 693/2003, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Justiça, e com a seguinte Emenda n° 2.

EMENDA N°2
Suprima-se do art. 40 a expressão "e classificar as suas águas.".
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Leonardo

Quintão,
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°801/2003

Comissão de Constituição e Justiça
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.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/6/2003, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão examinar a matéria do ponto de vista da
sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise fixa os objetivos a serem perseguidos pelos
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organismos públicos e pela própria sociedade, para a consecução
da política estadual de qualidade ambiental ocupacional e de proteção
da saúde do trabalhador, prevendo atribuições e procedimentos para
os órgãos do Poder Executivo.

A idéia em si está compreendida na esfera estadual de competência
legislativa, por se referir a uma questão de saúde pública, atribuição
concorrente da União e dos Estados, no termos do inciso XII do art. 24
da Constituição da República.

E preciso, no entanto, diferenciar os dispositivos que podem constar
num projeto dessa natureza de outros que. por sua especificidade,
não dizem respeito à instituição de política estadual, imiscuindo-se em
assuntos relacionados com a organização do Poder Executivo, a qual
é de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Não há nenhuma restrição a que o parlamentar inicie o processo
legislativo sobre matéria relativa à formulação de políticas públicas.
Nesses casos, são traçados princípios e diretrizes que procuram
estabelecer determinados valores na ordem jurídica estadual. Tais
valores - é bom dizer - assumem necessariamente um caráter
cogente, na medida em que passam a nortear toda ação pública e às
vezes, também, a ação privada, vedando qualquer comportamento
que lhes seja contrário. Além disso, têm, ainda, o condão de contribuir
para a transformação da realidade política e cultural.

Evidentemente, princípios e diretrizes não possuem, do ponto de
vista estrutural, o grau de concretização e objetivação das regras
jurídicas. Não são hipóteses normativas acompanhadas de sanções
especificamente delineadas. Mas vale insistir que isso não lhes retira
a natureza impositiva, embora sua plena eficácia jurídica fique na
dependência de comandos ulteriores, que podem vir em forma de lei
ou de ato administrativo.

Princípios e diretrizes são as espécies normativas predominantes
num texto legal que institui "políticas públicas", já que a referida
expressão, do ponto de vista legislativo, significa, historicamente, o
conjunto de valores relevantes para a condução dos destinos sociais.
A definição, numa política estadual, de ações ou programas - que são
dotados de mais concretude - escapa ao sentido original da
expressão. E o respeito a esse significado vai além do aspecto
semântico. Trata-se de uma questão essencialmente jurídica, pois o
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direito, a toda evidência, é um dos mais genuínos produtos da
cultura de um povo.

Ademais, esse entendimento, em se tratando, como no caso em
tela, de projeto de autoria parlamentar, decorre também da
necessidade de se observarem as regras relativas a iniciativa
constantes da Constituição Estadual.

Afinal, a alínea "e" do inciso III do art. 66 da Carta mineira diz
competir privativamente ao Governador a iniciativa de projeto de lei
que cuide da "criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado. órgão autônomo e entidade da administração indireta".

Para a análise que ora se empreende, chama a atenção o vocábulo
"estruturação". O que dele se extrai, no contexto do citado dispositivo,
é basicamente o seguinte: está vedado ao legislador apresentar
projeto de lei que vise a organizar, definir atribuições e estabelecer
rotinas e procedimentos de trabalho para órgãos da administração
direta e indireta do Executivo estadual.

A razão de ser dessa interpretação relaciona-se com a preservação
da independência do Poder Executivo. A importância de preservar
essa independência tem a ver com a necessidade de se assegurar a
neutralidade, a responsabilidade política e a eficiência desse Poder.

Se pudesse o Legislativo ditar a estrutura orgânica do Executivo,
uma série de problemas aconteceriam, em franco prejuízo para a
solidez dos valores democráticos. Basta constatar que só o Executivo
pode bem conhecer a sua estrutura e saber o momento exato de
propor alterações, pois é ele que diuturnamente lida com ela.

Justamente por isso não pode o Executivo ficar à mercê do
Legislativo quanto ao momento de fazer alterações. Num regime
democrático, um Poder não pode se sobrepor a outro: surgiria o risco
de medidas inadequadas e pouco eficientes, e o Executivo acabaria
repartindo com o Legislativo a responsabilidade de ordenar e
reordenar a sua estrutura orgânica. A sociedade tem o direito de
cobrar de cada Poder o exercício daquilo que é de sua exclusiva
responsabilidade.

Assim, a possibilidade de o Legislativo manifestar-se acerca da
estrutura do Executivo limita-se, exclusivamente, à apreciação de
projeto de lei que verse sobre a matéria e, posteriormente, à
fiscalização da implementação das medidas previstas na lei. Esse foi
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o formato que a Constituição de 1988 quis dar ao princípio da
independência dos Poderes no que diz respeito ao processo de
elaboração das normas atinentes à estrutura organizacional do Poder
Executivo.

Com efeito, a apresentação de projeto de lei de iniciativa
parlamentar prevendo atribuições e procedimentos para os órgãos do
Poder Executivo contraria, expressamente, a ordem jurídica nacional,
em especial o art. 66 da Constituição do Estado. Para que a proposta
em exame possa prosperar nesta Casa, é necessário dela retirar
todas as normas que afrontam o mencionado dispositivo, o que
implica a supressão dos arts. 40 a 9° do projeto.

Outra medida indispensável é a substituição do vocábulo "objetivos"
por "diretrizes" no "caput" do art. 3 0: leis que estabelecem políticas
públicas, como já se disse, são integradas por comandos dotados d
maior grau de abstração, que se restringem a revelar os pressupostos
da conduta que se almeja alcançar. Por isso, a opção pelo termo
"diretrizes". O termo "objetivos" é apropriado quando se visa a
especificar a conduta normatizada, representando complementação
ou densificação dos seus pressupostos. Entretanto, isso só é
admissível, na hipótese, por meio de projeto do Governador do
Estado. Em razão da referida mudança, fazem-se necessários
pequenos ajustes na redação dos incisos do citado dispositivo.

Diante da necessidade de efetivar todas essas mudanças e de
proceder a alguns ajustes de ordem técnico-legislativa, propomos, ao
final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°801/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a Política Estadual de Saúde Ocupacional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado adotará Política Estadual de Saúde Ocupacional

com o objetivo de preservar a saúde do trabalhador mediante a
garantia da qualidade do ambiente de trabalho, nos termos desta lei.

Art. 20 - Na definição da Política Estadual de Saúde Ocupacional
serão observadas as seguintes diretrizes:
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- redução de risco à saúde do trabalhador e da incidência de

acidentes e enfermidades decorrentes da atividade profissional;
li - definição de padrões de qualidade do ambiente de trabalho e

controle de sua aplicação;
III - participação do trabalhador na definição e no controle da

aplicação dos padrões de qualidade do ambiente de trabalho;
IV - amplo acesso às informações relacionadas à política instituída

por esta lei.
Art. 30 - A definição dos padrões a que se refere o inciso II do art. 20

será precedida de consulta pública com a participação de
organizações sindicais patronais e de trabalhadores, instituções
públicas e privadas e demais setores da sociedade cuja atividade
esteja relacionada à matéria, garantido aos participantes o direito de
contestação e de apresentação de propostas alternativas, na forma de
procedimento regularmente estabelecido.

Art. 40 - Compete ao poder público, na execução da Política
Estadual de Saúde Ocupacional:

- incentivar o desenvolvimento de métodos e tecnologias
orientadas para a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho;

II - fomentar, em conjunto com instituições privadas, pesquisas
médicas com o objetivo de estabelecer a correlação entre doenças e
situações de risco ocupacional;

li! - incentivar a implementação de programas de treinamento do
trabalhador orientados para a melhoria da qualidade do ambiente de
trabalho e para a redução do risco ocupacional;

IV - exigir do empregador o respeito aos padrões de qualidade no
ambiente de trabalho a que se refere o inciso II do art. 2°, fiscalizar
sua aplicação e definir sanções para seu descumprimento;

V - exigir do empregador e fiscalizar a adoção e o aperfeiçoamento
de mecanismos de controle de riscos à saúde do trabalhador;

VI - garantir a divulgação de informações relacionadas aos padrões
de qualidade do ambiente de trabalho e às ações da Política Estadual
de Saúde Ocupacional mediante a manutenção de base de dados
atualizada e acessível ao público.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Ermano Batista - Weliton Prado - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo
Moreira.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°809/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o Projeto de Lei n° 809/2003

torna obrigatória a Iniciação Científica como disciplina extracurricular
do ensino fundamental e médio.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003, a matéria foi
distribuída a esta Comissão à de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise obriga o Estado a dispor, em sua rede de

ensino, de equipamentos e condições para a iniciação da pesquisa
científica. Para tanto, assegura o espaço para a instalação de
laboratório aparelhado, a contratação de profissional habilitado -
biomédico - para ministrar as aulas e o intercâmbio entre as unidades
de ensino. Prevê, ainda, que o Estado promoverá campanhas visando
a incentivar e a introduzir os jovens no mundo da ciência e realizará
gincanas e feiras de ciências em parceria com a iniciativa privada e
que, nesse caso, as empresas terão as despesas compensadas por
meio de incentivos.

Para fazer face aos gastos decorrentes da implementação do
projeto, são apontados recursos orçamentários das Secretarias da
Educação e de Ciência e Tecnologia, transferidos por meio de
convênios firmados com órgãos federais e doações ou legados de
pessoas físicas e entidades públicas ou privadas.

Com relação à competência do Estado membro para tratar da
matéria, a Constituição da República prevê, em seu art. 22, inciso
XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional e, no art. 24, IX, a
competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para
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legislar sobre educação, cultura e ensino.

Dessa forma, faz-se necessário distinguir duas modalidades básicas
de lei educacional: aquelas que estabelecem diretrizes gerais para a
educação nacional - e que são de domínio exclusivo da União - e as
que dispõem suplementarmente sobre educação, cultura e ensino,
que podem ser suplementadas pelos Estados, tendo em vista suas
peculiaridades.

No uso de suas atribuições constitucionais, a União editou a Lei
Federal n° 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do ensino fundamental e médio dévem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada, para atender às
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de
haver legislação suplementar por parte dos Estados federados, desde
que sejam respeitadas as imposições da norma geral.

Assim, no que concerne à inclusão de conteúdo pedagógico no
currículo das escolas públicas, o Estado membro possui competência
legislativa para tanto. O Supremo Tribunal Federal já se . manifestou a
esse respeito, na medida cautelar referente à Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1.991-1/DF, ao reconhecer a competência do
Estado membro para regulamentar normas sobre conteúdos
curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX,
e 23, V, da Constituição da República.

Especificamente no que diz respeito à criação de disciplina
extracurricular de Iniciação Científica, o § 1° do art. 26 da LDB
determina que os currículos do ensino fundamental e médio devem
abranger, obrigatoriamente, o conhecimento do mundo físico e
natural. Quanto ao ensino fundamental, essa norma prevê, no ai. 32,
II, que deverá ser proporcionada ao estudante a compreensão do
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Já o ensino médio
tem por finalidade, prevista no art. 35, IV, propiciar a compreensão
dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, em cada disciplina.

Ademais, os Parâmetros e Referências Curriculares Nacionais para
a Educação Fundamental, divulgados pelo "site" do Ministério da
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Educação, apresentam subsídios à elaboração de um currículo
básico, visando à construção do projeto pedagógico escolar. O volume
destinado ao ensino de Ciências Naturais apresenta material
específico sobre os objetivos e conteúdos a serem abordados pela
disciplina, de acordo com a fase dos estudos, da 18 à 4a série e da 5'
à 8 série.

Com relação ao ensino médio, a Resolução da Câmara de
Educação Básica n° 3, de 1998, "institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio", indicando os princípios, fundamentos
e procedimentos a serem observados na organização pedagógica e
curricular de cada unidade escolar. Em seu art. 10, indica que "a base
nacional comum dos currículos do ensino médio será organizada em
áreas de conhecimento" e inclui as "Ciências da Natureza",
"Matemática" e "Ciências Humanas".

No âmbito estadual, o Conselho Estadual de Educação, que recebeu
do art. 206 da Constituição do Estado competência para baixar
normas disciplinadoras dos sistemas estadual e municipal de ensino,
editou a Resolução n° 449, de 2002, fixando "normas para
credenciamento e recredenciamento de instituições escolares,
autorização para funcionamento e reconhecimento de cursos de
educação básica e educação profissional". Essa norma estabelece
que "as instituições de educação escolar terão que possuir condições
adequadas à oferta pretendida conforme sua proposta pedagógica",
incluindo "pessoal docente e técnico-administrativo devidamente
qualificado" (art. 13, II) e laboratórios (art. 14, II).

Portanto, a iniciação à ciência pretendida pelo projeto de lei em
análise já está atendida, em todos os seus aspectos, na legislação
vigente. Sendo assim, a proposição em tela não inova o ordenamento
jurídico.

Ressalte-se, ainda, que a proposição enseja a contratação de•
professores especializados e a instalação de laboratórios devidamente
aparelhados, o que cria despesa de caráter continuado para o Estado.
Assim, o projeto contraria o § l°do art. 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, Lei Complementar n° 101, de 2000, segundo o qual o ato que
criar ou aumentar despesa dessa natureza deverá ser instruído com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
entrar em vigor e nos dois exercícios subseqüentes e demonstrar a
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origem dos recursos para seu custeio.

Por fim, ao prever a possibilidade de compensar as despesas que as
empresas tiverem ao realizar campanhas, além de não especificar os
incentivos, a proposição contraria o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, segundo o qual "a concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita deve 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". Além disso, deve conter a demonstração "pelo
proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita
da lei orçamentária ( ... ) e de que não afetará as metas de resultados
fiscais ( ... ) ou estar acompanhada de medidas de compensação ( ... )
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de
tributo ou contribuição".

Assim sendo, por não inovar o ordenamento jurídico, como já
constatamos, e por não observar comandos infraconstitucionais, o
projeto em análise não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 80912003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Ermano

Batista - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°847/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Bittar, o Projeto de Lei n° 847/2003
estabelece, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -, a
obrigatoriedade de implantação de postos avançados de registro em
maternidades do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/6/2003, o projeto foi
distribuído a esta Comissão, à de Administração Pública e à de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
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do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade do projeto em análise é obrigar as maternidades da rede

do Sistema único de Saúde do Estado a implantar, em parceria com
cartórios de registro civil, postos avançados para registro de recém-
nascidos antes de sua alta hospitalar. A autorização desse serviço
deverá ser efetuada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado,
cumprindo-se os termos estabelecidos pelo Programa de Saúde da
Criança, do Ministério da Saúde.

O projeto estabelece como obrigação para a maternidade á cessão
de uma sala equipada para a prestação do serviço, com computador e
impressora, e, para o cartório, a designação de um escrevente para
assumir a função de registrador por duas horas diárias, coincidentes
com o período de alta hospitalar da gestante.

A Constituição da República, no art. 50, LXXVI, "a", determina que é
gratuito para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro
civil de nascimento e, da mesma forma, a Lei Federal n° 9.534, de
1997, garante essa gratuidade.

Em razão desses dispositivos, o Ministério da Saúde celebrou
Protocolo de Intenções com a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil - ANOREG-BR, visando ao estabelecimento
de parceria entre os hospitais-maternidades e os cartórios de registro
civil para a implantação de posto avançado de registro nas
maternidades da rede SUS, com autorização da Corregedoria-Geral
de Justiça.

O projeto de lei em análise visa a garantir que cada indivíduo, desde
o nascimento, tenha condições legais de existência, o que é relevante.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 847/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo

Valadares - Ermano Batista - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°852/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
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epígrafe autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que
menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/6/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame tem por objetivo conceder autorização ao DER-

MG para assumir o controle e a manutenção das estradas qUe ligam
os Municípios de Jaíba e Montes Claros; passando por outros
municípios, distritos e localidades, tais como: Serraria, Brejo do
Mutambal, Varzelândia, Olímpio Campos, São João da Ponte, Patis,
Aparecida do Mundo Novo, Bom Jardim, São Pedro da Garça e
Cedro.

A Lei n° 11.403, de 1994, que organiza o DER-MG, ao disciplinar as
formas de cooperação dessa autarquia com os municípios, dispõe, em
seu ali. 30 , incisos III, VIII e X:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, competé ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".



À vista de tais disposições, vê-se, pois, que a legislação atual já 1013
prevê a cooperação do DER-MO com os municípios, seja executando
diretamente o serviço em questão, seja prestando apoio técnico ou
financeiro, fazendo-se necessária tão-somente a celebra ção de
convênio.

A propósito, cumpre dizer que o Executivo independe de autorização
legislativa para celebrar convênio, conforme entendimento já firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 165-5, por via da qual se impugnou o
inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que previa a autorização
legislativa para a celebração de convênio.

Do exposto, resulta claro que se pretende, por via legal, conceder
autorização ao DER-MO para a prática de uma ação administrativa
que já se inclui em seu rol de competências institucionais. Assim, a
pretensa lei seria destituída da nota de inovação na ordem jurídica,
circunstância que lhe retira o caráter de juridicidade.

A possibilidade que se abre ao autor da proposição é apresentar um
requerimento, que será apreciado em caráter conclusivo pela
comissão competente, solicitando providências a órgão da
administração pública, no caso, o DER-MO.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 852/2003.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 907/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei n° 907/2003
cria o Programa Bolsa Universitária.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/7/2003, o projeto foi
distribuído a esta Comissão à de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188 do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise cria o Programa Bolsa Universitária, com

o objetivo de oferecer bolsas de estudo a alunos que, matriculados em
instituições de ensino superior de natureza privada, no âmbito do
Estado, não tenham condições de custear seus estudos. A bolsa
corresponderá a até 80% do valor da mensalidade, terá validade de
um semestre e não poderá ser utilizada para quitar débitos anteriores
a sua concessão. A proposição enumera as obrigações a que ficam
sujeitos os beneficiários e os requisitos necessários para a inscrição
no Programa e determina que serão automaticamente cancelados os..
que incorrerem em falsa declaração ou fraude.

O projeto prevê que os recursos necessários para a implementação
e a operacionalização do Programa "serão oriundos do Tesouro
Estadual e correrão à conta da dotação orçamentária vigente". Além
disso, poderá receber doações e recursos de outras fontes, a serem
obtidos pelo órgão gestor. Estabelece, ainda, que o responsável pelo•
programa é o Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS - e
institui uma Comissão Executiva, cujas funções serão definidas em
regulamento.

Inicialmente, cabe-nos ressaltar que esta Comissão apreciou,
recentemente, matéria idêntica, contida no Projeto de Lei n° 40/2003,
do Deputado Leonídio Bouças. Na ocasião, o relator da matéria,
Deputado Gustavo Valadares, concluiu pela antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade da proposição, decisão que foi
acatada por este colegiado e que levou o autor a retirá-la de
tramitação. Assim sendo, na análise do projeto em tela, não podemos
nos furtar à repetição de alguns argumentos, pois as poucas
alterações, relativamente ao projeto analisado, não sanam os vícios
existentes.

Relembramos que a Constituição da República, em seus arts. 205 a
214, trata das diretrizes a serem observadas na promoção da
educação. Segundo essas determinações, a atuação do Estado deve
priorizar o ensino fundamental e médio (art. 11, § 30), mediante a
garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito e a progressiva
universalização do ensino médio gratuito (art. 208, incisos 1 e II). Cabe
ao Estado, portanto, organizar e manter seu sistema de ensino com a
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finalidade de assegurar, em primeiro lugar, o acesso ao ensino
obrigatório, até mesmo para aqueles que não tenham tido a
possibilidade de freqüentá-lo na idade própria, atendendo, em
seguida, aos demais níveis e modalidades de ensino, conforme as
prioridades constitucionais e legais.

E importante ressaltar que, segundo o art. 208, § 2 0, da Carta
Magna, o "não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público,
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente". Em decorrência disso, mediante a comprovação de
negligência, à autoridade competente pode ser imputado crime de
responsabilidade.

Com relação aos recursos públicos, o art. 213 da Constituição da
República limita sua destinação às escolas públicas ou a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. O § lO
desse dispositivo ressalta que tais recursos somente podem ser
destinados a bolsas de estudo do ensino fundamental e médio, para
aqueles que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver
falta de vagas e de cursos regulares da rede pública na localidade em
que o educando reside, ficando o poder público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede naquela localidade.

A Constituição do Estado, como não poderia deixar de ser, acolhe
as determinações da Carta da República em seus dispositivos sobre a
educação, e, na mesma direção, segue a Lei n° 9.394, de 20/12/96,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Assim como o projeto analisado anteriormente por esta Comissão, a
proposição em tela não observa a recomendação do art. 26 da Lei n°
101, de 4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. De acordo com
esse dispositivo, a destinação de recursos para, direta ou
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas deve atender
às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar
prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

A criação de despesa de caráter continuado impõe, ainda, a
instrução do projeto com a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro para o exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes, além da demonstração da origem dos recursos para
seu custeio, como determina o § 1° do art. 17 da Lei de
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Responsabilidade Fiscal.

Outro ponto de convergência entre o Projeto de Lei n° 40/2003 e
este que ora analisamos é a criação de programa. O Deputado
Gustavo Valadares, relator do primeiro, chamou a atenção para o
entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado na Decisão de
Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 224
(ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei
específica criando programa, ressalvados os casos expressamente
previstos na Constituição. De fato, o Poder Legislativo não possui
competência para criar programas de governo, uma vez que a
elaboração e a execução de plano ou programas são atividades
inseridas no rol de competências do Executivo e podem prescindir de
previsão legal.

A atividade legislativa opera no plano da abstração e da
generalidade e não pode avançar até o detalhamento da ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental. Isso iria esvaziar a atuação institucional do Poder
Executivo e, principalmente, contrariar o princípio da separação dos
Poderes, fundamento do estado democrático de direito, previsto no
art. 20 da Constituição da República.

A criação de comissão e o estabelecimento de atribuições para
órgãos do Poder Executivo são matérias que, por sua natureza,
encontram-se entre aquelas de iniciativa exclusiva de seu
representante máximo. Ainda sob a égide do princípio da separação
dos Poderes, segundo a Constituição da República, cabe ao Chefe do
Executivo organizar esse Poder. Quaisquer alterações em sua
estrutura devem passam pelo crivo do Poder Legislativo, porém o
legislador não pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o
Executivo a alterar a competência de órgão integrante de sua própria
estrutura administrativa.

Finalizando, o Serviço Voluntário de Assistência Social - SERVAS -,
indicado pela proposição como gestor do programa, é uma associação
civil, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
sob o n° 2.827, em 3/10/61, E dotado de autonomia administrativa,
financeira e operacional e tem suas finalidades relacionadas em
estatuto. Em decorrência disso, rege-se pelo disposto no Código Civil
e em legislação correlata, não estando sujeito à legislação estadual.
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Conclusão

Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,
inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 907/2003.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval

Angelo - Leonardo Moreira (voto contrário) - Weliton Prado (voto
contrário).

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 174/2003
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°..

174/2003 dispõe sobre a informação e a orientação relativas à
legislação, ao sistema e aos procedimentos para transplante de
órgãos, a serem prestadas aos pacientes e seus familiares.

Conforme o art. 173, § 2 0 , do Regimento Interno, o Projeto de Lei n°
53/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, foi anexado à referida
proposição, por guardarem semelhança entre si.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a fim
de -receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o
art. 102, XI, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
o projeto de lei em comento tem por objetivo obrigar os

estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, a informar e orientar
os pacientes e seus familiares sobre a legislação, o sistema de
transplantes e os procedimentos adotados para sua realização. Essas
informações deverão ser impressas em cartazes a serem afixados em
local de fácil acesso e destinados à leitura do público em geral.

O Projeto deLei n° 53/2003, anexado, serviu como base para o
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que atendeu a ambos os objetivos.

A matéria está em consonância com o disposto no parágrafo único
do art. 11 da Lei Federal n° 9.434 de 1997 1 que estabelece nue os
órgãos de gestão nacional, regional e loca
Saúde - SUS - realizarão periodicamente,

do SistemaÕn72
por meio dos meios

rs
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adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento
público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei e de
estímulo à doação de órgãos. Consideramos que a proposição vai
além do estabelecido na lei supracitada na medida em que determina
a disponibilidade permanente das informações, e não apenas a
realização de campanhas periódicas.

Entendemos que a captação de órgãos é dificultada atualmente por
duas questões principais. A primeira é relativa à falta de notificação,
por parte dos médicos, ao serviço de captação. A segunda é a recusa
da família em doar os órgãos por falta de esclarecimento. Em
decorrência disso, cerca de 30% dos candidatos a um transplante
morrem na fila de espera.

Para superar o receio da população em fazer a doação de órgãos, é
necessário esclarecê-la ao máximo. Informar sobre a realiza ção do
eletroencefalograma ou do angiograma para a comprovação da morte
cerebral, por exemplo, seria de fundamental importância para as
famílias.

Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação do projeto de
lei em tela na forma do vencido no 1° turno.

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

174/2003 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Fahim Sawan, Presidente e relator - Ricardo Duarte - Carlos

Pimenta - Neider Moreira - Célio Moreira.
Redação do Vencido no 1° turno
PROJETO DE LEI N° 174/2003

Altera o art. 2 0 da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994, que dispõe
sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os § i°e 2° do art. 2° da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de

1994, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido do seguinte § 30:

"Art 20 - ...............
§ 1° - Os hospitais, as casas de saúde, as clínicas e similares,

particulares e públicos, ficam obrigados a informar e a orientar os

rs
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pacientes e seus familiares sobre a legislação existente e os
procedimentos necessários para a disponibilização gratuita de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano, em vida ou post mortem', para fins
de transplante ou de tratamento.

§ 2° - As informações e as orientações de que trata o parágrafo
anterior serão impressas em cartazes a serem afixados em local de
fácil acesso e destinados à leitura do público em geral.

§ 30 - O descumprimento do disposto nos § 1° e 2 0 deste artigo
sujeitará os estabelecimentos a que se refere o § 1° às seguintes
penalidades, a serem graduadas nos termos do regulamento:

- advertência;
II - multa de até 100.000 (cem mil) UFEMGs (Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os

incisos VIII e IX do art. 20 da Lei n° 11.553, de 3 de agosto de 1994.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°741/2003

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 reverter imóvel à
Sociedade de São Vicente de Paulo do Município de Frutal.

A proposição foi aprovada no 1° turno, sem emenda, e agora retorna
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 reversão de bem público do Estado para

entidade filantrópica, constituído de terreno urbano com área de
10.220m 2 , doado ao Estado pela Sociedade de São Vicente de Paulo
para que nele fosse construído um ginásio, obra que não se
concretizou. A pretendida transferência é imprescindível para o atual
donatário poder dar-lhe destinação compatível com as atividades que
desenvolve atualmente.

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
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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, algo que possa obstar a sua tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n°741/2003.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente. - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - Mauro Lobo
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°677/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Irani Barbosa, mediante a proposição em análise,
pleiteia ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitada ao
Secretário da Fazenda cópia das atas do Conselho de Contribuintes
do Estado, especificamente as que se reterem ao disposto no art. 12,
inciso 1, alíneas "b" e "d", incisos II e III, do seu Regimento Interno.

Após a sua publicação, em 16/5/2003, foi a matéria encaminhada à
Mesa da Assembléia, que sobre ela deverá emitir parecer, conforme
estabelece o art. 79, VIII, "c" , do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais - CC-MG -,

criado pelo Decreto-Lei n° 1.618, de 8/1/46, é órgão único do
contencioso administrativo fiscal, integrante da estrutura da Secretaria
da Fazenda, com a competência de julgar os processos tributários e
seus respectivos recursos, no âmbito da administração, além de
elaborar súmulas para uniformizar a jurisprudência e aprovar estudos
e pareceres sobre questões tributárias, indicando medidas para o
aperfeiçoamento da legislação.

Em princípio, é a lei a principal fonte do direito tributário. Entretanto,
a complexidade da matéria, a necessidade de adaptação a cada zona
geográfica ou a cada setor econômico e a peculiaridade do tributo
exigem pormenores que não são próprios da generalidade e concisão
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da lei e demandam regulamentos de execução, que traçam
normas subsidiárias que passam a integrar a norma tributária. Além
disso, outros atos administrativos, enumerados no art. 100 do Código
Tributário Nacional, integram a legislação tributária, o que nos faz
trazê-lo à colação para entendermos o pedido consubstanciado na
proposição em comento:

"Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:

1 - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição

administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades

administrativas;
IV - os convênios que entre si celebram a União, os Estados, o

Distrito Federal e os municípios.
Parágrafo único - A observância das normas referidas neste artigo

exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo".

A hierarquia das normas tributárias passa a ser, então, estabelecida
da seguinte maneira: a Constituição da República; as leis
complementares; as leis emanadas do poder competente para
decretação de cada tributo; os decretos regulamentares da lei e as
normas complementares do artigo citado, entre as quais se incluem as
decisões do órgão colegiado a que alude a proposição ora analisada.

Sendo, portanto, fontes secundárias do direito tributário, as decisões
do Conselho de Contribuintes do Estado atingem o sujeito passivo da
obrigação tributária, e, se o fazem, torna-se imprescindível seu
conhecimento pelo contribuinte.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

677/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°707/2003
Mesa da Assembléia
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Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise
postula a inserção, nos anais da Assembléia, da matéria editada pelo
"Jornal do Brasil" intitulada "Palavras Que Aplaudem e Alertam", de
autoria do Vice-Presidente da República, José Alencar Gomes da
Silva.

Publicado em 12/5/2003, no "Diário do Legislativo", vem agora o
requerimento à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
"b". do Requerimento Interno.

Fundamentação
A inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de documento ou

pronunciamento não oficial especialmente relevante para o Estado é
prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e sujeita-se a
parecer, nos termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entendemos que
a matéria a ser transcrita deve exprimir manifestação política ou
cultural relevante para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

O artigo mencionado no relatório, de autoria do Vice-PrSidente da
República, José Alencar Gomes da Silva, expressa o seu sentimento
de revolta e soa como alerta contra as despropositadas taxas de juros
incidentes sobre a dívida pública no País.

Num primeiro momento, o autor expressa sua preocupação quanto à
duvidosa capacidade do País em honrar suas contas, sem perder o
controle sobre elas, infladas pelas taxas de juros, em dimensão
crescente, como vem acontecendo. Esse seria o risco Brasil.

Em outro momento, o autor faz considerações positivas e otimistas,
quando diz: "A Nação brasileira, que acaba de oferecer um dos mais
belos exemplos democráticos da história política mundial, possui
instituições democráticas consolidadas, povo bom e hospitaleiro,
vivendo em clima de paz social e construindo o progresso".

Finalizando, diz que é necessário "o incremento das exportações,
substituição competitiva das importações, para propiciar a queda ou
até mesmo a eliminação do chamado risco Brasil, com a conseqüente
redução das taxas de juros, abrindo espaço para os investimentos em
atividades produtivas, gerando emprego e distribuindo a renda
nacional, para fazer justiça aos que trabalham e constroem a
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grandeza do Pais".

Pela sua vitoriosa trajetória de vida, decorrente de sua experiência
como Senador da República e de meio século nas atividades
empresarial e classista, o Vice-Presidente torna-se um cidadão
altamente credenciado para fazer tais reflexões e críticas sobre as
despropositadas taxas de juros aplicadas na economia brasileira.

Por outro lado, cabe-nos considerar que, embora a publicação se
caracterize pela objetividade na exposição de idéias e fatos, de
conformidade com o que dispõe o art. 233, inciso XIII, do Regimento
Interno, apenas se admite a inscrição nos anais desta Casa de
documento ou pronunciamento não oficial relevantes,
especificamente, para a história e as tradições do nosso Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

707/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Pastor George, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz
Fernando Faria.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°711/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por meio da proposição em estudo,

solicita à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Diretor de Transportes do DER-MG pedido de informações diversas
sobre as tarifas e sobre contratos de permissão de serviço de
transporte envolvendo o serviço de táxis especiais na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise contém matéria cuja iniciativa encontra

respaldo no § 30 do art. 54 da Constituição Estadual, que apresenta a
seguinte redação:

"§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
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e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.".

O DER-MG, órgão ao qual é dirigido o requerimento, é o
responsável pelo gerenciamento do serviço de táxi especial da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, conforme dispõe a Deliberação n° 4,
de 21/11/95, expedida pela Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL.

O Deputado signatário, ao formular o pedido de informações, propõe
diversos questionamentos sobre as tarifas praticadas pelo serviço de
transporte em táxis especiais e requisita cópia dos respectivos
contratos firmados pelo DER-MG com os permissionários.

Com relação à política tarifária dos serviços de transporte públicos
metropolitanos, o inciso VI do art. 45 da Constituição do Estado
determina que o estabelecimento de suas diretrizes cabe à AMBEL. E
a partir dessas diretrizes que o DER-MG fixa as tarifas para o setor ou
altera-as.

As demais questões aventadas foram discutidas por este parlamento
até mesmo em audiência pública e constituíram objeto de
requerimento já apreciado pela Mesa.

Convém ressaltarmos que, apesar de o objetivo da proposição em
análise ser semelhante ao do aludido requerimento, ela traz em seu
bojo matéria nova, que complementa a anterior. For tal razão,
acreditamos que o seu envio é oportuno e as respostas às indagações
formuladas propiciarão a esta Casa melhor entendimento sobre o
assunto.

Mesmo concordes com o objetivo da proposição, estamos
modificando-a, mas apenas para endereçá-la corretamente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

711/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "Diretor de Transporte" por "Diretor-Geral".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 759/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Weliton Prado, por intermédio da proposição em
análise, pleiteia à Presidência da Assembléia Legislativa seja
formulado pedido de informações ao Governador do Estado sobre os
gastos e contratos de publicidade institucional do Estado, no exercício
de 2003, quais sejam despesas previstas no orçamento de 2003 para
gastos de publicidade institucional da administração direta e indireta,
bem como despesas já executadas; discriminação das despesas com
publicidade, por órgão da administração direta e indireta, previstas e já
executadas; cópia dos contratos de publicidade celebrados e em vigor
com agências e, porventura, com meios de comunicação, constando
os respectivos valores.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
No âmbito estadual, a publicidade tem por função auxiliar na

formação da cidadania por meio da democratização das informações
e prestação de contas aos cidadãos das ações governamentais.

E constitui divulgação escrita, falada e televisada, até mesmo por
meio de faixas e cartazes, referente à difusão de campanhas sociais
do Governo; a propagandas e publicações promocionais de interesse
público; à divulgação das ações governamentais, que deve ter,
segundo estabelece o art. 17 da Constituição Estadual, caráter
informativo, educativo ou de orientação social, sendo que dela não
constarão nome, símbolo ou imagem que caracterizem a promoção
pessoal da autoridade, servidor público ou partido político.

A contratação de serviços de propaganda e publicidade fica
condicionada à realização de procedimento licitatório, em que se
observarão 'entre outros, sob pena de nulidade, os princípios de
isonomia, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo", conforme disciplina o
§ l°do art. 15 da Carta mineira.

No âmbito estadual, o órgão responsável por formular, coordenar a
política de comunicação social e supervisionar sua execução nas
instituições que compõem sua área de atuação é a Secretaria de

rÃ'
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Governo, conforme dispõe o Decreto n° 43.237, de 27/3/2003.

Esse órgão estabelece competência ao Grupo Técnico de
Comunicação Social, a ele vinculado, para manifestar-se previamente
sobre a realização de despesas com publicidade, patrocínio de
eventos e ações culturais e esportivas no âmbito da administração
pública direta e indireta, conforme dispõe o art. 1°, II, do Decreto n°
43.245, de 3/4/2003.

Com referência ao primeiro item da solicitação - despesas
orçamentárias -' informamos que está prevista na Lei Orçamentária n°
14.593, de 21/1/2003, dotação no valor de R$5.779.983,00,
consignada à Secretaria de Governo dentro da sua atividade-fim, cujo..
objetivo é a divulgação das ações governamentais por meio de
campanhas publicitárias.

As despesas executadas no ano de 2003 com campanhas
publicitárias embutidas na previsão orçamentária da Secretaria de
Governo constam do banco de dados do Armazém SIAFI, cujos
valores podem ser requisitados na Gerência de Acompanhamento
Orçamentário da Área de Consultoria Temática. Já as despesas com
publicidade discriminadas por órgão não estão integradas no
Armazém SIAFI, nem o rol das empresas contratadas para a
realização de campanhas publicitárias governamentais.

Assim sendo, consideramos o requerimento oportuno e meritório,
mas sentimos necessidade de apresentar-lhe substitutivo, não só para
dar-lhe o direcionamento correto, mas também porque parte das
questões formuladas por seu intermédio está disponibilizada na
referida Gerência. Por tal razão, procuraremos abranger apenas os
dados solicitados que não estão disponibilizados nos terminais de
acesso às despesas orçamentárias.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

759/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja formulado pedido de informação ao Secretário de
Estado de Governo sobre as despesas com campanhas publicitárias
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realizadas pelo Estado no ano de 2003, discriminadas por órgão
da administração direta e indireta, previstas e já executadas; bem
como o envio a esta Casa de cópia dos contratos celebrados, em
vigor, com agências publicitárias e com os meios de comunicação em
que a publicidade foi veiculada, bem coma os seus respectivos
valores monetários.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise. relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°779/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por

intermédio da proposição em exame, solicita à Presidência da
Assembléia Legislativa seja encaminhado à Secretária da Educação
pedido de informação sobre o cumprimento das Leis n os 8.503, de
19/12/83, e 10315, de 11112/90, que regulamentam a substituição de
livros didáticos em escolas públicas e particulares.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79. VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A Lei n° 8.503, de 19/12/83, mencionada na proposição, regula a

substituição de livros didáticos em escolas estaduais, e a Lei n°
10.315, de 11/12/90, dispõe sobre a substituição de títulos de livros
didáticos em escolas particulares de 1° e 2 0 graus e dá outras
providências.

Essas leis conferem autonomia às escolas para escolher os títulos
de livros didáticos a serem sugeridos a seus alunos ou a seu corpo
docente, os quais não poderão ser substituídos em período inferior a
quatro anos.

Compete á Superintendência de Educação - SED - estabelecer
diretrizes e coordenar o programa do livro didático para a educação
básica, e à Diretoria de Apoio ao Estudante - DAPE -, não só
acompanhar, em conjunto com a área pedagógica, a escolha e
distribuição de livros didáticos para os sistemas públicos de ensino,
mas também acompanhar a distribuição da sua reserva técnica
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destinada a suprir necessidades do Programa Nacional do Livro
Didático, conforme dispõe o Decreto n° 43.238, de 2003, que organiza
a Secretaria da Educação.

Entendemos que a requerente, ao formular o pedido de informação,
objetiva cientificar-se do cumprimento dos arts. l os das mencionadas
leis, que estabelecem prazo não inferior a quatro anos para
substituição dos livros adotados. Entendemos também que o não-
cumprimento de tais dispositivos vai dificultar a aquisição do material
pelas famílias com diversos filhos em idade escolar.

Em vista dessas considerações e do estabelecido no inciso XXXI do
art. 62 da Constituição Estadual, que confere a este Poder a
competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta, julgamos conveniente e
oportuna a matéria.

Mas visando dar-lhe melhor entendimento, estamos modificando-a
por intermédio de emenda.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

779/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N°1

Acrescente-se entre os termos "cumprimento" e "das" a seguinte
expressão: "dos artigos primeiros".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°792/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Valendo-se da proposição em tela, o Deputado Biel Rocha solicita

ao Presidente da Casa sejam pedidas ao Secretário de Planejamento
e Gestão explicações sobre o desvio funcional e as diferenças e
distorções salariais hoje existentes entre os ocupantes de cargos do
corpo técnico e administrativo do setor penitenciário e os Agentes
Penitenciários, ocasionadas pelos últimos aumentos concedidos às
Polícias Civil e Militar e estendidos aos Agentes, bem como sobre a
forma como pretende o Executivo sanar a irregularidade, de modo a
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evitar um passivo trabalhista no Estado.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003 e
a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art 79. VIII. "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Deputado autor da matéria esclarece que os servidores ocupantes

de cargos técnicos e administrativos de nível técnico do sistema
penitenciário vêm questionando as disparidades hoje existentes entre
a remuneração que lhes é paga e aquela atribuída aos Agentes
Penitenciários, sob a alegação de que somente a estes foram
estendidos os últimos reajustes concedidos às Policias Civil e Militar
nos Governos de Eduardo Azeredo e Itamar Franco. A título de
exemplo: os Agentes Penitenciários percebem remuneração maior
que a de seus superiores hierárquicos, ocasionando inevitável
constrangimento entre servidores da mesma unidade

Outros questionamentos dizem respeito à incorporação, nos
proventos de aposentadoria, da gratificação paga aos Agentes
Penitenciários, o que não ocorre com os ocupantes de cargos técnicos
e administrativos, bem como aos inúmeros casos de desvio funcional
de servidores administrativos.

A perdurar essa situação, prevê-se uma demanda judicial contra o
Estado e, conseqüentemente, um passivo trabalhista, que aumenta
mês a mês, como alerta o parlamentar.

O fundamento jurídico para o pedido de informações iremos
encontrar no inciso XXXI do art. 62 da Constituição do Estado,
segundo o qual compete privativamente à Assembléia Legislativa
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.

A forma como esse Poder irá exercer essa competência está
prevista no art. 54, § 20 , que dispõe, "in verbis":

"§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade.".

Por fim, cumpre-nos externar a consideração de que o pedido
envolve grande interesse para a tão importante e necessária classe de
servidores da área administrativa do sistema penitenciário, e, por isso
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mesmo, as questões suscitadas no requerimento devem ser
convenientemente apreciadas por este parlamento.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

792/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°814/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Laudelino Augusto, por meio da proposição em tela,

solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam pedidas ao
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
as seguintes informações: quanto foi repassado do Projeto SOMMA
ao Município de Ouro Fino, especificando-se a data, e a que obras
estavam destinados os recursos; quais as empresas vencedoras da
licitação; qual o custo de cada obra e quanto foi pago; se o município
está pagando seus empréstimos em dia.

Publicada em 6/6/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c" do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Fundo SOMMA foi criado pela Lei n° 11.085, de 30/4/93, e seus

recursos, sob a forma de financiamento reembolsável, destinavam-se
à implantação do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios - SOMMA.

Extinto o referido fundo pela Lei n° 13.848, de 19/4/2001, os seus
recursos foram direcionados ao aumento do capital social do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. Posteriormente, por
meio da Resolução n° 404, do Conselho de Administração do Banco,
foi instituído o Programa de Modernização Institucional e Ampliação
da Infra-Estrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais - Novo
SOMMA, uma continuidade do anterior, destinado a financiar os
municípios nas áreas de saneamento básico e ambiental, de infra-
estrutura urbana, de desenvolvimento urbano, na aquisição de

rÁ
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patrulha mecanizada e no fortalecimento institucional. A
atualização monetária dos financiamentos é feita através do IGP-M,
indicador usado especialmente para operações de longo prazo.

A preocupação do parlamentar em obter as informações referentes
ao contrato celebrado entre o BDMG e o Município de Ouro Fino se
justifica porque atende ao poder-dever deste parlamento de fiscalizar
os atos do Poder Executivo, incluindo os de sua administração
indireta, e porque o signatário do requerimento possui interesse
particular em que os recursos do Novo SOMMA tenham sucesso ao
financiar as ações a que foram destinados.

Lembremos ainda que o BDMO, nos termos do art. 10 da Lei n°
13.848, de 19/4/2001, deve repassar à Assembléia Legislativa,
trimestralmente, as informações relativas à execução do Programa
Novo SOMMA, tais como: saldo disponível para apreciação de
recurso, listagem dos pedidos protocolados, das operações realizadas
e dos encargos cobrados, projetos em implantação e respectivas
fiscalizações, além de irregularidades apuradas. Tal dispositivo, ainda
que ignoremos as questões de mérito, corrobora a pretensão do
parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

814/2003 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 842/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial solicita ao Presidente da Casa seja
encaminhado ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
- FEAM - pedido de informações "continuadas e sistemáticas sobre as
ações relacionadas com o acidente ambiental envolvendo a Indústria
Cataguases de Papel".

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 716/2003 e
a seguir encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber

rs
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parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Quanto ao exame de iniciativa, devemos lembrar que a Constituição

do Estado, pelo § 30 do art. 54, atribui a esta Casa, mediante a Mesa
da Assembléia, a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta.

Na realidade, esse dispositivo constitucional encerra mera
formalização de prerrogativa exclusiva de que dispõe este parlamento
de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, haja vista o art. 62, inciso XXXI, do Regimento
Interno.

O exercício dessa competência guarda consonância com a norma
contida no inciso 1 do § 20 do seu art. 73, segundo a qual é direito da
sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato
ou omissão, imputáveis a órgão ( ... ) e de que tenham resultado ou
possam resultar ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio
público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos.

Entendemos oportuno o pedido de, segundo os termos da
proposição, continuadas e sistemáticas informações, que tem o intuito
de disponibilizar aos membros da Comissão requerente elementos
valiosos para o acompanhamento de ações da FEAM relacionadas
com a recuperação ambiental, em face dos danos causados pela
referida indústria de papel, com tantos transtornos e prejuízos
causados à população de Minas Gerais e até de Estado vizinho, o Rio
de Janeiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

842/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°855/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Moreira, por via da proposição em exame,

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
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Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG -, solicitando informações acerca do fechamento
das balanças nas rodovias do Estado.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Legislativo, ao formular solicitação ao Executivo, vale-se da

prerrogativa consubstanciada no § 3 0 do art. 54 da Constituição do
Estado, que estabelece a possibilidade de a Mesa da Assembléia
"encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização". Com isso, intenta
fiscalizar e controlar as ações daquele Poder, nos termos
estabelecidos no inciso XXXI do art. 62 do mesmo Diploma.

As informações solicitadas pelo parlamentar são oportunas e
convenientes, considerando que as balanças instaladas nas rodovias
estaduais sob jurisdição do DER-MG funcionam como importante
instrumento fiscalizador e de controle do transporte rodoviário de
cargas.

Trata-se do exercício do poder de polícia, atividade consistente em
limitar direitos individuais em benefício do interesse público. Ao
implementá-lo, o Estado, mediante lei, condiciona e limita o exercício
da liberdade e o direito de propriedade de seus administrados, a fim
de compatibilizá-los com o bem-estar social. Dessa forma, a
administração fica incumbida de desenvolver certa atividade destinada
a assegurar que a atuação dos particulares manter-se-á em
consonância com as exigências legais, tendo à sua disposição
importante poder instrumental que a autoriza a exercer os atos
coercitivos necessários.

Tal poder é intransferível e indelegável. Podemos ir mais além: ele é
irrenunciável, pois a idéia de polícia é inseparável da idéia de Estado.

Vale ressaltar que a desativação desses equipamentos pode, de
imediato, diminuir a arrecadação oriunda do ICMS e, em médio e
longo prazos, afetar o combate à sonegação fiscal, comprometendo a
política fiscal implementada pelo Governo do Estado, além de
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possibilitar o trânsito de mercadorias ilícitas e •de veículos com
excesso de peso - o que pode comprometer seu próprio
funcionamento -, a conservação das estradas e, por extensão, a vida
dos demais usuários do sistema viário.

Por essas razões e levando-se em consideração a competência
constitucional reservada a esta Casa, entendemos ser pertinente o
envio da solicitação formulada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

85512003 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
Georg e.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°876/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em análise, a Comissão de Saúde tem

como objetivo solicitar à Presidência da Assembléia Legi&ativa seja
encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde e ao Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido escrito de informação
sobre a avaliação dos danos causados à saúde humana, na região de
Cataguases, após acidente ambiental decorrente do vazamento de
resíduos químicos da Indústria Cataguases de Papel.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em final de março deste ano, uma barragem de contenção de

rejeitos tóxicos utilizada pela Indústria Cataguases de Papel rompeu-
se, contaminando o córrego Cágado e o rio Pomba, que abastece as
cidades do noroeste fluminense.

O acidente ecológico atingiu diretamente quatro municípios mineiros,
cujos reservatórios ficaram imunes porque são abastecidos pela
COPASA-MG, que capta água antes do local do acidente. Porém, não
deixou de prejudicar as populações ribeirinhas, que têm na pesca a
base de sua alimentação.

A contaminação dos rios Pomba e Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro

kA
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- o primeiro, tributário do último - foi mais grave, e vários
municípios fluminenses tiveram seu abastecimento de água cortado,
sendo que os resíduos atingiram também a cidade de Campos,
deixando, em média, 400 mil habitantes sem água potável.

A Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -, em parceria com
o órgão correspondente no Rio de Janeiro (FEEMA), fez
monitoramento diário das águas desses rios no intento de isolar os
componentes dos rejeitos.

Segundo o Prof. Jorge Antônio Barros de Macedo, da Faculdade de
Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal de Juiz de Fora, caso
fosse comprovado pelos laudos que a Indústria Cataguases de Papel
usava derivado de cloro para o processo de branqueamento de pape?,
ou algum tipo de metal pesado, a contaminação acarretaria graves
doenças à população atingida. Produtos como a dioxina podem
causar infertilidade, diabetes, má formação de órgãos nos nascituros e
lesão cerebral.

Assim, a Comissão de Saúde, em vista da gravidade do acidente e
valendo-se de uma de suas prerrogativas, zelar pela saúde humana,
procura obter subsídios para avaliar os possíveis danos causados à
população, posicionando-se, inclusive, com a edição de normas
legais.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

876/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°877/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por via da proposição sob comento, a Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social objetiva seja encaminhado ofício ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, solicitando o envio
a esta Casa do relatório dos repasses do lucro da Loteria, nos meses
de outubro, novembro, dezembro de 2002 e janeiro a junho de 2003,
com as fotocópias das notas fiscais das prestações de contas.
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Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.
Fundamentação

A Loteria do Estado de Minas Gerais é autarquia vinculada à
Secretaria de Estado de Governo, dotada de autonomia administrativa
e financeira, com sede e foro na Capital e jurisdição em todo o
território do Estado.

Sua finalidade é a de gerar recursos, por meio da exploração de
jogos lotéricos e similares, e destinar seu lucro líquido à promoção de
programas assistenciais na área de educação, saúde,
desenvolvimento social e desporto.

Até 1989, era especificado em lei o percentual de destinação de
seus recursos aos fundos do Estado, à subvenção de entidades com
finalidades assistenciais, às Fundações Hílton Rocha e Mário Pena.

Assim, estava disposto no art. 1° da Lei Estadual n° 9.924, de
20/7/89, que o lucro líquido da Loteria do Estado "será utilizado em
obras e serviços de assistência social nos seguintes percentuais:

- 26% (vinte e seis por cento) para o Fundo de Assistência ao
Menor - FAM -;

II - 22% (vinte e dois por cento) pára o Fundo de Assistência de
Caráter Social e Assistência Médica - FASMED -;

III - 18% (dezoito por cento) para o Fundo de Assistência à
Educação Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -;

IV - 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem
os prejuízos que lhe cabem nos termos do parágrafo único do art. 60
desta lei;

V - 24% (vinte e quatro por cento) para subvenção às entidades que
tenham finalidades idênticas às das entidades de que tratam os
incisos anteriores, que sejam legalmente constituídas no Estado; às
entidades escolares, para seu custeio, total ou parcial, bem como às
pessoas jurídicas de direito público ou privado, atendida a
especificação estabelecida anualmente em resolução da Assembléia
Legislativa;

VI - 2% (dois por cento) para a Fundação Hílton Rocha;
VII - 3% (três por cento) para a Fundação Mário Pena.".
Após a edição da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, e a

reformulação dos fundos para adequação às suas normas, o FAM, o
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FASMED, o FAEFA e o Fundo de Promoção Cultural foram
extintos. Em seu lugar, surgiram outros, entre os quais apenas três
prevêem a destinação de recursos da Loteria, quais sejam: o Fundo
Estadual de Assistência Social (Lei n° 12.227, de 1996), o Fundo de
Promoção dos Direitos Humanos (Lei n° 13.666, de 2000) e o
FUNPAT (Lei Estadual n° 13.464, de 2000).

Atualmente a previsão legal é a de que "o lucro líquido resultante da
exploração dos jogos lotéricos pela autarquia, anualmente verificado,
será aplicado em programas nas áreas de assistência social,
desporto, educação, • saúde e desenvolvimento social" (art. 66 do
Decreto n° 43.270, de 15/4/2003). Havendo disponibilidade de caixa, a
autarquia poderá, no próprio exercício, liberar parte dela para fins
sociais, a juízo do Conselho de Administração.

Calcado nos princípios que conformam a administração pública, que
exigem, além da publicidade, a atuação do administrador segundo os
padrões éticos da probidade, do decoro e da boa-fé, esta relatoria
entende como conveniente e oportuno o pedido de informação sob
comento.

Tal pedido vai possibilitar que esta Casa aprecie as 
decisões

administrativas sob o aspecto da discricionariedad?, ou seja, da
conveniência e da oportunidade diante do interesse público.

Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda à
proposição, tendo em vista que a entidade destinatária é representada
por Diretor-Geral, e não mais por Presidente.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

877/2003 com a Emenda n° 1, a seguir.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão: "Presidente da Loteria do Estado de
Minas Gerais, Sr. Inácio Luiz Gomes Barros" por "Diretor-Geral da
Loteria do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°900/2003
Mesa da Assembléia

rÃ'
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Relatório

O Deputado Luiz Fernando Faria, por meio da proposição em tela,
solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício
aos dirigentes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG -, da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
e da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, solicitando-
lhes encaminhar a esta Casa todos os demonstrativos das folhas de
pagamento do pessoal ativo e inativo, do quadro efetivo, de
recrutamento amplo ou limitado, com seus respectivos vencimentos e
benefícios, realizados no mês de maio.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII. "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Encontra-se expresso nas disposições constitucionais o poder-dever

de fiscalização e controle do Poder Legislativo sobre as entidades que
compõem a administração direta e indireta do Estado.

O exercício dessa função, consistente no controle parlamentar, pode
ser classificado em político-administrativo e financeiro-orçamentário.
Por meio do controle político-administrativo, esta Casa poderá
questionar os atos do Poder Executivo, tendo acesso ao
funcionamento de sua máquina burocrática, a fim de analisar a gestão
da coisa pública. Já o controle financeiro-orçamentário corresponde à
fiscalização prevista no art. 74 e seguintes da Constituição mineira.

O parlamentar signatário do requerimento quer conhecer os
demonstrativos de pagamento do mês de maio do pessoal ativo e
inativo das três entidades estatais - CEMIG, COPASA e COMIG - que
compõem a administração indireta do Estado, o que corresponde ao
controle financeiro-orçamentário a que já nos referimos.

E relevante ponderar que nosso ordenamento jurídico prevê outros
meios para nortear a prática da boa administração, além dos controles
mencionados. As normas relacionam instrumentos de transparência
de gestão, como, por exemplo, estabelecendo que "as unidades
administrativas dos Poderes do Estado e as entidades da
administração indireta publicarão, mensalmente, no órgão oficial e,
facultativamente, em jornais locais, resumo do demonstrativo das
despesas orçamentárias executadas no período" ( 3 0 do art. 74 da
Constituição do Estado).
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A intenção é aumentar a transparência, permitindo o pleno

controle da administração. Relativamente a essas entidades regidas
pelo direito privado, como as citadas, não se discute o cabimento do
controle externo, em face da prescrição constitucional, porque
também se sujeitam aos princípios que regem a administração pública
e aos diversos tipos de controle a que ela se conforma, sejam eles
implementados pelo Tribunal de Contas, sejam de natureza política ou
seja o controle direto exercido pelo cidadão, um não excluindo o outro.

Dessa forma, não encontramos óbice à aprovação da proposição em
comento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

900/2003 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 908/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em tela,

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que envie ofício ao
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando-lhe
informações sobre a sindicância aberta para apurar denúncia contra
os policiais militares Cabos Ferraz e Fábio, que servem no Município
de Ewbank da Câmara.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A sindicância, nos dizeres de José Cretella Júnior, pode ser

entendida como o meio do qual se utiliza a administração pública para
proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público,
que, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a abertura de
processo administrativo contra o funcionário. Desse ponto de vista,
seria a sindicância uma fase preliminar à instauração do processo
administrativo, que será precedido por ela quando não houver
elementos suficientes para se concluir pela existência da falta ou por
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sua atribuição a alguém.

A Lei Federal n° 8.112, de 11/12/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, prevê em seu art. 143 que a autoridade
que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo
administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

A Lei n°869, de 5/7/52, alterada pela Lei n°937, de 18/6/53, em seu
art. 218, institui a mesma diretriz, obrigando a autoridade que tiver
ciência de irregularidade a promover a sua apuração, seja por meio
sumário, inquérito ou processo administrativo.

Pelo arrazoado que acompanha a proposição em exame, houve, à
primeira vista, transgressão, pelos militares, das normas disciplinares
da corporação, até mesmo com excesso, fato que o superior imediato
desses militares tem a obrigação, por lei, de apurar.

Esta Mesa, por sua vez e em razão da matéria que lhe é afeta,
entende necessário que se indague do Comandante-Geral da PMMG
se, diante do excesso, houve apuração dos fatos, quais os meios
utilizados para tal e qual o resultado apurado.

Esse é o nosso entendimento sobre o correto encaminhamento da
matéria em análise, à qual apresentamos substitutivo, no final deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

908/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais - PMMG -, solicitando-lhe encaminhar a
esta Casa informações sobre o procedimento utilizado para apuração
dos fatos ocorridos em Ewbank da Câmara - bem como as posteriores
conclusões -, em que figuram como agentes os Cabos Ferraz e Fábio
e, como pretensa vítima, Carlos Henrique de Paula.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo
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Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°932/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Fábio Avelar, por intermédio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Diretor da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais -
COHAB-MG -, solicitando envio a esta Casa de relatório contendo a
relação dos funcionários demitidos e admitidos por esta Companhia,
no período de janeiro a junho de 2003, com os valores dos respectivos..
salários.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
•receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-

MG -, a quem é dirigida a proposição, é uma sociedade de economia•
mista.

Tais sociedades são pessoas jurídicas de direito privado e contam
com participação do poder público e de particulares no seu capital e
na sua administração, para a realização de atividade econômica ou
serviço público outorgado pelo Estado. Assim, elas integram a sua
administração indireta como instrumentos de descentralização de
seus serviços, cujo objetivo é o de utilizar o modelo empresarial
privado, seja para melhor atendimento aos usuários do serviço
público, seja para maior rendimento na exploração da atividade
econômica.

Vinculadas ao ente estatal a que pertencem, possuem autonomia
administrativa e financeira, sendo regidas pelos estatutos que adotam,
conforme determina a Constituição Federal, no inciso II do § 1° do art.
173, submetendo-as ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributárias,

Dessa forma, a COHAB-MG, embora vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que a
supervisiona e controla seu desempenho estatutário, sem contudo
interferir diretamente na sua administração, sujeita-se ao prescrito na
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Lei Federal n° 6.404, de 15/12/76, com suas modificações
posteriores, que dispõe sobre as sociedades por ações e possui
capítulo específico sobre a matéria.

Com relação aos seus empregados, não podem ser considerados
servidores públicos, mas, sim, empregados públicos nos termos do
art. 37, "caput" e incisos 1 a III, da Constituição da República,
submetidos às regras da Consolidação das Leis do Trabalho.

Embora submetidos à legislação trabalhista, são recrutados
mediante prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, e
os seus direitos e deveres são os previstos naquelas normas. Se
dispensados, porém, o ato de dispensa deve seguir as normas do
direito público e ser motivado, devendo conter exposição dos motivos
que lhe deram causa.

Por outro lado, há também na empresa os cargos em comissão,
destinados às chefias e assessoramento, cujo preenchimento
dispensa prévio concurso público por serem de livre nomeação e
exoneração por parte da autoridade competente para fazê-lo.
Possivelmente, certos titulares de tais cargos podem ter sido
dispensados no período a que alude o requerimento ora examinado.

Desta forma, para melhor entendimento das demissões ocorridas no
referido órgão, deve este parlamento se valer do seu poder
fiscalizador, garantido pelo art. 54 de nossa Constituição, formulando
as questões consubstanciadas no requerimento, as quais
consideramos convenientes e oportunas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

932/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - DiIzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 933/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, a proposição em análise

postula a inserção nos anais da Assembléia Legislativa das matérias
intituladas "Lourdes, o amor mineiro de Lula", publicada no jornal
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"Hoje em Dia", em 29/6/2003, e de autoria do jornalista Paulo
Narciso, e "Em carta, aluno pede a Lula comida e merenda", também
publicada nesse periódico, em 30/6/2003, e de autoria do jornalista
Jáder Rezende.

Após ser publicado, vem o requerimento à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial

especialmente relevante para o Estado nos anais da Assembléia
Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno e
sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234.

De acordo com a interpretação do texto regimental, entende-se que
a matéria a ser transcrita deve exprimir uma manifestação política ou
cultural significativa para a análise de fatos pertinentes à história de
Minas Gerais.

Os artigos cuja inserção nos anais da Assembléia o autor do
requerimento postula tratam de assuntos diversos. O primeiro faz
referência à vida pessoal do Presidente da República e à adversidade
e sofrimento por que passou em determinada etapa de sua vida, com
a perda de sua primeira esposa e filho. O segundo retrata as
dificuldades e a pobreza verificadas em zonas rurais do Norte de
Minas.

Esta Mesa entende que, apesar da importância das matérias
relatadas, a sua inserção nos anais da Casa não é apropriada, porque
os respectivos conteúdos não são condizentes com o que dispõe o
art. 233, inciso XIII, do Regimento Interno, que apenas admite a
hipótese se o documento ou pronunciamento não oficial for relevante
para o Estado no tocante à sua história, cultura e tradições.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

933/2Q03.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rémolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 944/2003
Mesa da Assembléia
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Relatório

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por meio do
Requerimento n° 944/2003, solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja pedido ao Subscretário de Assuntos Municipais da
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana que
encaminhe a esta Casa o plano de reorganização e revitalização das
agências do Posto de Serviço Integrado Urbano - PSIU - nas cidades
do Estado e, especialmente, em Coronel Fabriciano, especificando os
programas a serem implementados em cada uma.

Publicada em 3/7/2003, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, conforme o estatuído no art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em comento de pedir ao Poder Executivo que

encaminhe a esta Casa o plano de reformulação dos serviços
prestados pelas agências do PSIU, que devem ser dimensionados em
razão dos objetivos a serem atingidos. A configuração da estrutura
administrativa do Estado deve ser determinada pela possibilidade de
uma atuação eficiente, tendo em vista atingir os resultados que
atendam ao interesse público.

A administração tem, antes de mais nada, um compromisso com a
causa pública. Assim, ela deve estruturar-se de forma a aproximar
seus serviços da população, ou seja, precisa ser eficiente para
produzir o efeito desejado, que é alcançar bons resultados. Deve
sempre buscar qualidade em suas ações e adotar os critérios legais
necessários para plena utilização dos recursos públicos, de maneira a
evitar desperdícios e a garantir maior rentabilidade social.

Esta Casa, ao solicitar as informações ao Subscretário de Assuntos
Municipais, está a exercer o controle parlamentar direto, que é um
poder-dever de verificar a regularidade dos atos do Poder Executivo,
assegurando o fiel cumprimento dos princípios do regime jurídico-
administrativo que conformam a atuação estatal, principalmente o
princípio da eficiência, acrescentado expressamente ao ordenamento
jurídico por meio da Emenda à Constituição n°19, de 1998.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

944/2003 na forma proposta.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de

2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°964/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

requerem ao Presidente da Casa seja enviado ofício ao Comandante-
Geral da Policia Militar e ao Chefe da Polícia Civil, solicitando-lhes as
seguintes informações, referentes aos últimos dez anos: número de
policiais que pediram espontaneamente sua exclusão dás
corporações; número de investigados pelas respectivas corregedorias,
com indicação das penalidades aplicadas; número de policiais
excluídos, com indicação do motivo das exclusões, e quantos deles
cumpriram ou estão cumprindo pena.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra amparo, no que tange à iniciativa, no § 3° do

art. 54 da Constituição do Estado, que assim dispõe:
' l 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

Evidentemente, a solicitação sob comento tem o intuito de prover
esta Casa dos meios necessários para que possa acompanhar a
implantação de políticas públicas referentes às polícias mineiras.

Reclama-se muito do Estado no que se refere à sua omissão como
executor de serviços coletivos essenciais, principalmente na área de
segurança pública, sem, contudo, fazer-se uma análise criteriosa de
seu aparelhamento físico, humano e financeiro para desenvolver
ações efetivas.

Há excessivas queixas dos cidadãos dirigidas à Polícia Militar e à
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Polícia Civil do Estado, cuja atuação deixa muito a desejar.
Sabemos que a atuação de qualquer setor da administração pública
deve ser dimensionada em função dos objetivos a atingir e
determinada pelas possibilidades de uma atuação concreta,
permanente, generalizada e eficiente.

As Comissões aqui referidas centram sua preocupação, agora, nos
recursos humanos, entendendo serem eles parte importante das
ações desses órgãos. Sendo dever desta Casa analisar a eficiência
do serviço público, no caso aquele atinente às funções das duas
polícias, acreditamos Ser oportuno o encaminhamento das indagações
formuladas.	 -

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

964/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.018/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Adalclever Lopes, por intermédio da proposição em

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Secretário de Planejamento e Gestão,
indagando sobre o cumprimento do disposto no art. 110 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda
à Constituição n° 52, de 28/12/2001.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço contém matéria cuja iniciativa encontra

respaldo no art. 54, § 2 0 , da Constituição Estadual, segundo o qual "a
Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado
pedido escrito de informação, e a recusa ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam
crime de responsabilidade".

Tal matéria refere-se a assunto tratado na Emenda à Constituição n°
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52, aprovada em dezembro de 2001, que acrescenta o art. 110 ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com o escopo de
extinguir o cargo de Carcereiro e, concomitantemente, integrar os
seus ocupantes na classe inicial do cargo de Detetive.

Devemos considerar, inicialmente, que o pedido de informação em
estudo foi objeto do Requerimento n° 100/2003, direcionado ao Chefe
da Polícia Civil do Estado.

Este, em atenção ao pedido de informação citado, enviou o Ofício n°
434, datado de 19/3/2003, ao autor do requerimento, esclarecendo-lhe
terem sido adotadas as providências cabíveis em relação ao assunto
e ter sido encaminhada ao Secretário de Planejamento e Gestão
correspondência para a adoção dos atos pertinentes à integração
mencionada.

Como até o momento não foi tomada nenhuma decisão por parte do
Secretário, para efetivar o disposto na Emenda n° 52, consideramos
oportuno o envio da solicitação em exame.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.018/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.047/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por

meio da proposição em tela, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Diretor-Presidente da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, solicitando-lhe
cópia dos seguintes documentos referentes às obras das Thermas
Antônio Carlos, localizadas em Poços de Caldas: convênio celebrado
com o Município de Poços de Caldas; plano de execução da obra e
valores aplicados; planilha de desembolso de recursos para a Global
Engenharia Ltda.; processo de licitação realizado.

Publicada em 7/8/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da
Assembléia, que sobre ela deverá proferir seu parecer, conforme o
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comando do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito

privado criadas para a realização de atividades de interesse coletivo.
São vinculadas ao ente estatal a que pertencem, possuem autonomia
administrativa e financeira e são regidas pelos respectivos estatutos.
Assim determina a Constituição Federal, no inciso II do § 1° do art.
173, que submete as sociedades de economia mista ao regime
próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Ao mesmo
tempo, submete-as ao regime público ao estabelecer a sua sujeição
ao controle e à fiscalização deste Poder Legislativo.

A Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - é sociedade
de economia mista criada em 1990 para fomentar o setor mineral do
Estado. Na constituição de seu capital, há a conjugação de recursos
particulares e públicos, e o seu maior aporte de capital é decorrente
do pagamento de "royalties" pela Companhia Brasileira de Metalurgia
e Mineração - CBMM -, relativos à exploração de jazida de nióbio em
Araxá. Os seus recursos, segundo seu estatuto, devem ser aplicados
exclusivamente nas atividades de mineração, agricultura e pecuária.
Ocorre que ela também está explorando as estâncias hidrominerais do
Estado e, por isso, executou as obras de recuperação das termas do
Município de Poços de Caldas, o que motivou a apresentação do
requerimento que ora analisamos.

Trata-se de investimento vultoso realizado com recursos da
empresa, não previsto em seu regulamento. O poder do Legislativo de
fiscalizar os atos das estatais engloba o controle dos atos em relação
a pessoal e de concessão de aposentadoria e a realização de
auditorias contábeis, financeiras, operacionais e patrimoniais, além da
apreciação das contas e investimentos de seus Diretores. Tendo a
COMIG aplicado recursos em outros setores que não a mineração e a
agricultura, suas áreas fins, achamos conveniente o pedido de
informações, para que esta Casa possa certificar-se da lisura dos atos
da referida companhia.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.047/2003.
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Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de setembro de

2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELOO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 17/9/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificándo o falecimento de
Antônio Augusto de Meio Franco, ocorrido em 14/9/2003, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Hospital das Clínicas da UFMG pelos seus

75 anos de fundação (Requerimento n° 1.206/2003, da Deputada Ana
Maria Resende);

de repúdio pela morte do chinês Chan Kim Chang, ocorrida em
4/9/2003, quando estava sob custódia da Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro (Requerimento n° 1.361/2003, da Comissão de Direitos
Humanos);

de pesar pelo falecimento do chinês Chan Kim Chang, ocorrida em
4/9/2003 (Requerimento n° 1.362/2003, da Comissão de Direitos
Humanos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 18/9/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - if Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n

o
s 104, 105, 106,

107, 108 e 109/2003 (encaminham os Projetos de Lei n os 1.078,
1.079, 1.080, 1.081 1.082 e 1.083/2003, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.084 a 1.086/2003
- Requerimentos n

o
s 1.411 a 1.428/2003 - Requerimentos da

Comissão de Fiscalização Financeira, dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva e outros, Jô Moraes e Weliton Prado e da Comissão Especial do
Transporte de Automóveis - Proposições não Recebidas:
Requerimentos dos Deputados João Bittar e Weliton Prado -
Comunicações: Comunicação da Comissão de Transporte - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio
Carlos Andrada, André Quintão, Miguel Martini e Célio Moreira -
Questão de ordem - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Questões de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - 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 - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio
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Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura

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

- O Deputado Leonidio Bouças, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 104/2003*
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera dispositivos
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária de Minas Gerais, na parte relativa às taxas.

Relativamente ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG, Tabela "B" da Lei n°6.763, de 1975, o projeto apresenta as
seguintes adequações:

- Cria taxa pelo Serviço Potencial de Extinção de Incêndio, a ser
cobrada nos 32 municípios onde o CBMMG mantém infra-estrutura de
combate a incêndios. Esta taxa já é cobrada nos Estados do Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, além de mais de 30 municípios.
A taxa deverá ser cobrada anualmente do proprietário, titular de
domínio ou possuidor de imóvel com edificação, situado na zona
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urbana, nos municípios onde houver unidade do CBMMG, pelo
serviço colocado à sua disposição;

- Diferentemente das outras taxas previstas na Tabela B da Lei n°
6.763, de 1975, essa exação será cobrada por ser um serviço
colocado à disposição do contribuinte, não necessitando ser
efetivamente prestado;

- Cria taxa pelo cadastramento ou revalidação anual de
responsáveis técnicos e empresas que comercializem equipamentos
de prevenção e extinção de incêndio, nos termos da Lei n° 14.130, de
19 de dezembro de 2001;

- Aperfeiçoa a sistemática de cobrança das taxas relativas à análise..
técnica e vistoria de projetos de prevenção de incêndio em
edificações. Pela sistemática atual o contribuinte paga pelo serviço
urna única vez e utiliza os técnicos do CBMMG para finalizar o projeto;

- Modifica a forma de cobrança da taxa pelo serviço de segurança
preventiva em eventos, nos quais o interesse particular predomina
sobre o público, de modo a computar também o custo pela utilização•
de veículos operacionais. Atualmente esta taxa não cobre o custo do
serviço prestado, pois considera apenas o custo do homem/hora.

Relativamente à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, Tabela "M"
da Lei n° 6.763, de 1975, o projeto apresenta as seguintes
adequações:

- Modifica a forma de cobrança da taxa pelo serviço de segurança
preventiva em eventos, nos quais o interesse particular predomina
sobre o público, de modo a computar também o custo pela utilização
de veículos operacionais. Atualmente esta taxa não cobre o custo do
serviço prestado, pois considera apenas o custo do homem/hora;

- Cria a taxa pela produção e 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 de janeiro
de 1991;

- Cria taxa pela expedição de Boletim de Ocorrência relativo a
acidente de trânsito sem vítima, 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.

Relativamente ao Departamento de Trânsito do Estado -

-J
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DETRAN/MG, itens 3, 4 e 5 da Tabela "D" da Lei n° 6.763, de
1975, o projeto apresenta as seguintes adequações:

- Cria taxas para serviços prestados sem remuneração, identificados
no comparativo com a legislação de outros Estados, tais como registro
de prontuário de estrangeiro, credenciamento ou revalidação anual de
licença para funcionamento de clínicas e centros de formação de
condutores e habilitação para despachantes;

- Revoga isenção prevista na Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de
2001, relativa à 21 via de documentos furtados ou roubados, reduz o
valor da taxa paga atualmente cobrada pela 2 via, em caso de perda,
para o mesmo valor exigido pela emissão da P via.

Relativamente ao serviço de identificação, item 8.5 da Tabela "O" da
Lei n° 6.763, de 1975, o projeto apresenta as seguintes adequações:

- Cria previsão de taxa para o fornecimento de atestado de
antecedentes criminais com previsão de isenção para pessoas
carentes;

- Altera o valor da taxa cobrada pelo fornecimento de 2 a via de
documento de identificação para o mesmo valor cobrado pelo
fornecimento da P via.

Relativamente à Taxa Judiciária, Tabela "J" da Lei n° 6.763, de
1975, o projeto apresenta a seguinte adequação:

- Atualiza monetariamente os valores da Taxa Judiciária, cobrada
sobre o valor da causa, e os transforma em Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG, visto que estavam expressos em reais,
fato que gerou defasagem dos valores desde 1999.

A proposta também prevê a inclusão de § 2 0 ao art. 114 da Lei n°
6.763, de 1975, autorizando o Poder executivo a reduzir em até 50% o
valor da Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículo,
quando se tratar de veículo destinado exclusivamente à locação. Essa
alteração é medida de proteção à economia do Estado, uma vez que
outros Estados oferecem incentivos fiscais para atrair o pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e da
Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículo. Projeto de lei
também encaminhado nesta data, propõe a redução da alíquota do
IPVA para veículos destinados à locação.

O projeto também prevê a alteração do § 3 0 do art. 13 da Lei n°
14.699, de 6 de agosto de 2003, incluindo os Cartórios de Registro

rÀ
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Civil de Pessoas Naturais, de Registro de Distribuição de
Protestos e Títulos e os Tabelionatos de Notas e de protestos de
Títulos, no sentida de obrigá-los a entregar à Secretaria de Estado de
Fazenda as informações a que já estão obrigados da entrega os
Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, de Registro de Títulos e
Documentos e Registro de Imóveis e Notas, nos termos do § 20
daquele artigo.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.078/2003
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá outras

providências.
Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:
"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.

Art. 104- .........................................
§ 1° - Os valores constantes na tabela de que trata o caput estão

expressos em UFEMG.

Art. 113- ..........................................
§ 2° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de

Segurança Pública previstas nas Tabelas "B" e "M" anexas a esta Lei,
ficam vinculadas:

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

11 - à Polícia Militar de Minas Gerais, no que se refere à Tabela "M".
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Art. 114-
X - aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

municípios e das demais pessoas jurídicas de direito público interno,
na forma que dispuser o Regulamento, e desde que haja
reciprocidade de tratamento tributário;

Art. 115 - A Taxa de Segurança Pública tem por base de cálculo os
valores expressos em 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 à
jardinagem, reflorestamento, mata nativa eas áreas impróprias, que
por sua característica geológica ou topográfica impossibilitam a sua
exploração, tais como lagos, riachos, taludes com inclinação
acentuada, barrancos em pedra, poços.

§ 20 - 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 (MJ), que corresponde à quantificação do
risco de incêndio na edificação, obtido pelo produto dos seguintes
fatores:

- Carga de Incêndio Especifica, expressa em megajoules por metro
quadrado (MJ/m2), 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 0 a 60;

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/m 2: 0,50 (cinqüenta

centésimos);
b) Carga de Incêndio Específica de 301 a 2000 MJ/m 2: 1,0 (um

inteiro);
c) Carga de Incêndio Especifica acima de 2001 MJ/m2 : 1,50 (um
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inteiro e cinqüenta centésimos).

§ 30 - Para efeitos desta lei, observado o disposto na Tabela 6-1 do
Anexo B da NBR 14432 da ABNT, classificam-se como:

- residencial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada no
Grupo A;

li - comercial, a edificação com ocupação ou uso enquadrada nos
Grupos B, C, D, E, F, G e H;

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° 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 qúe
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.

§ 70 - 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.

Art. 116- Contribuinte da Taxa de Segurança Pública é toda pessoa
física ou jurídica que promova atividade prevista nas Tabelas "6", "D"
e "M" anexas a esta lei, ou dela se beneficie.

Parágrafo único - O contribuinte da Taxa de Segurança Pública,
prevista no item 2 da Tabela "8" 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.

Art. 118- .............................................
II - para renovação ou revalidação, quando a taxa for anual, até 31

de março do exercício em que ocorrer a renovação ou a revalidação;
Art. 120- ...............................................

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

b) 9,0% (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. 20 - Os artigos abaixo relacionados da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 113- ......................................
IV - pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios,

nos municípios em que exista unidade do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais.

Art. 117- ..........................................
§ 1 1 - A Secretaria de Estado de Fazenda poderá firmar convênio

com os municípios e com as empresas concessionárias dos serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica e de fornecimento de
água e captação de esgoto para cometimento da função de arrecadar
• Taxa de Segurança Pública prevista no item 2 da Tabela "B" anexa
• esta lei, bem como para obtenção e atualização de cadastros
imobiliários.

§ 2° - Os recursos oriundos da Tabela "B" anexa a esta lei serão
aplicados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 3° - Dos recursos a que se refere o parágrafo anterior, no mínimo
50% deverão ser investidos em despesas de capital.

Art. 118- ........................................
IV - na hipótese do item 2 da Tabela "B" anexa a esta lei,

anualmente, na forma e no prazo em que dispuser o regulamento,
pelo serviço posto à disposição do contribuinte.".

Art. 30 - O art. 114 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido dos § 2 0 e 30 , passando o seu parágrafo único a ser o § 1°:

"Art. 114- ................................................
§ 2° - 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
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comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na sua posse
em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil.

§ 30 - 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 imóveis:

- utilizados por órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de
direito público interno;

II - utilizados pelas entidades de assistência social sem fins
lucrativos e reconhecidas pelo poder público, desde que estas:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

b) apliquem integralmente no País os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

III - com edificações residenciais privativas unifamiliares (casas) que
tenham Coeficiente de Risco de Incêndio de até 9000 MJ (nove mil
megajoules).".

Art. 40 - A Tabela "B", anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela 8
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)

Art. 50 - A Tabela "D", anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

* - A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no dia
20/09/2003.
"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)

* - A tabela foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no dia
20/09/2003.

Art. 60 - A Tabela "J", anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Tabela J
(a que se refere o artigo 104 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975)
* - A tabela "Li foi publicada na edição do "Diário do legislativo" no dia

20/09/2003.
Art. 70 - A Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida

da Tabela "M", com a seguinte redação:
"Tabela M

Lançamento e cobrança da Taxa de Segurança Pública decorrente de
serviços prestados pela Polícia Militar de Minas Gerais

(a que se refere o art. 115 .da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de
1975)

* - A tabela "M" foi publicada na ediação do "Diário do Legislativo" no
dia 20/09/2003.

Art. 8° - O § 3° do art. 13 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 3° - Sem prejuízo do disposto no § 20 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, observada a forma, condições e epecificações
estabelecidas em decreto.".

Art. 9°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido dos seguintes dispositivos:

"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

rÀ
-
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importador, diretamente a consumidor ou usuário final, inclusive
quando destinado ao ativo permanente.".

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 11 - Ficam revogados:
- o inciso III do art. 118 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de

1975;
II - o art. 1° da Lei n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001;
III - as alíneas "e" ei" do inciso 1 do art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de

dezembro de 1975;
IV - o § 80 do art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975."
- 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° 105/2003*

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera dispositivos
da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A presente minuta altera o § 6 0 do art. 70 , para reduzir o percentual
de redução da base de cálculo do imposto, de 30% (trinta por cento)
para 10% (dez por cento). O dispositivo em questão trata da redução
da base de cálculo para veículo movido a álcool. Em 2003, o desconto
atualmente previsto de 30% (trinta por cento) representou uma perda
de receita na ordem de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Para o exercício de 2004, a redução proposta desse percentual para
10% representaria uma economia de R$10.000.000,00 (dez milhões
de reais) segundo valores de 2003.

Registre-se, ainda, que para evitar interpretação que possa
ocasionar prejuízo à arrecadação do imposto, está sendo
acrescentada no texto desse dispositivo a expressão "exclusivamente
movido a álcool etílico hidratado combustível", considerando a nova
tecnologia de combustível flexível (flex fuel) utilizada em alguns
modelos de veículos que estão sendo lançados por diversas
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montadoras. Com esse novo modelo é possível que o condutor
faça a mistura que quiser, ou seja, o veículo tem apenas um tanque,
como os demais veículos, mas podem rodar com gasolina e álcool em
qualquer combinação.

Com base em estudos de grupo de técnicos da Secretaria de Estado
da Fazenda (Frente IPVA), altera no art. 10 os seguintes percentuais
de aliquotas do IPVA:

- no inciso II, altera de 2,0% (dois por cento) para 3,0% (três por
cento) a alíquota incidente sobre a propriedade de caminhonete de
carga - pick-up -, furgão e veículo automotor rodoviário com
autorização para transporte público de passageiros.

A proposta procura reajustar a alíquota desse tipo de veículo,
igualando-a à tributação do Estado do Rio de Janeiro.

Com esse reajuste, a emissão do IPVA seria acrescida de R$
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais).

- no inciso III, visando reduzir uma crescente evasão de receita, a
proposta altera de 2,0% (dois por cento) para 1,0% (um por cento) a
alíquota incidente sobre a propriedade de veículos destinados
exclusivamente à locação 1 de propriedade de pessoa jurídica com
atividade de locação devidamente comprovada nos termos da
legislação aplicável, ou na sua posse em virtude de contrato formal de
arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária.

Assim, com o escopo de proteção da economia mineira, a redução
revela-se necessária para manter registrados e licenciados em Minas
Gerais os veículos pertencentes a empresas locadoras aqui
estabelecidas, uma vez que os valores praticados de IPVA e de taxa
de licenciamento cobrados pelo Estado do Paraná têm atraído o
emplacamento destes veículos naquele Estado.

Ressalte-se, por oportuno, que a alíquota de 1,0% (um por cento) já
está sendo aplicada nos termos do Decreto n° 43.261, de 11 de abril
de 2003, que foi editado com base no artigo 225 da Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975, que autoriza o governo a conceder, sem
prévia autorização do Legislativo, os incentivos que considerar
necessários à proteção da economia mineira, tais como os incentivos
destinados à preservação de uma empresa já sediada no Estado.

Em síntese, é importante ressaltar que, em pesquisas efetuadas por
técnicos da SEF, constatou-se que:

rs
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a) os Estados do Paraná, Pernambuco e Rondônia adotam

alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) equivalente a 1% (um por cento) para veículos destinados à
locação;

b) o valor da taxa de licenciamento de veículo cobrada pelo Estado
do Paraná é inferior à exigida por Minas Gerais; e

c) a concessão dos benefícios por outros Estados tem trazido
prejuízos ao Tesouro Estadual exigindo por parte do Governo as
medidas necessárias à proteção da economia do Estado.

- no inciso VI a proposta altera de 1,0% (um por cento) e 1,5% (um e
meio por cento) para 2,0% (dois por cento) a aliquota incidente sobre
a propriedade de motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e
ciclomotor, atualmente prevista no inciso V.

As motocicletas têm atualmente aliquotas diferenciadas, sendo
aquelas com menos de cento e cinqüenta cilindradas tributadas em
um por cento e as com mais cilindradas tributadas em um e meio por
cento.

A proposta visa inicialmente eliminar essa diferenciação, fazendo
com que o valor venal do veículo seja o fator determinante para o
cálculo do imposto.

Por outro lado, a proposta busca também ajustar a tributação às
alíquotas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo e, ainda, ajustar
o valor do IPVA deste segmento, que atualmente é de R$ 35,00 (trinta
e cinco reais) em média

Com o reajuste a emissão do IPVA seria acrescida de
aproximadamente R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Altera o artigo 30, com o acréscimo do § 4°, para esclarecer que a
isenção prevista para as hipóteses arroladas nos incisos III e V desse
mesmo artigo alcança apenas um veículo de um mesmo proprietário,
para evitar o uso indevido do benefício.

O inciso III do artigo 30 em comento trata de veículo destinado à
pessoa portadora de deficiência física e o inciso V trata de veículo de
motorista profissional autónomo que o utiliza para transporte de
passageiros na categoria de aluguel - táxi.

Altera o artigo 12, acrescendo os § 1° e 2°, para inserir a multa de
revalidação, de forma idêntica ao ICMS e às taxas estaduais, na
hipótese de ação fiscal, haja vista que a legislação atual é omissa, não
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prevendo penalidade para o contribuinte autuado.

Finalmente, é importante ressaltar que as medidas propostas neste
anteprojeto são resultado de estudos realizados por grupo de trabalho
formado por técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda, e que as
mesmas não contrariam a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal, considerando que a redução de alíquota contida na
proposta está sendo compensada com o aumento de alíquotas
também ora proposto.

As alíquotas que estão sendo majoradas foram definidas mediante
estudos comparativos com os percentuais vigentes nos Estados
vizinhos, a fim de evitar a redução da frota por possibilidade de
licenciamento em outra unidade da Federação.

Registre-se, ainda, que a competência para dispor sobre essa
matéria é exclusiva do Estado, conforme dispõe o art. 155, III, da
Constituição da República, enquanto a iniciativa de lei está
resguardada pelo art. 65 da Constituição Estadual.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.079/2003
Altera dispositivos da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados Lei n° 12.735, de 30 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA -, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 70 -	 ....................

§ 60 - Tratando-se de veículo movido exclusivamente a álcool etílico
hidratado combustível, a base de cálculo fica reduzida em 10% (dez
por cento).
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Art. 10- As alíquotas do IPVA são de:

- 4% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto,
veículo utilitário e outros não especificados neste artigo;

li - 3% (três por cento) para caminhonete de carga - pick-up -, furgão
e veículo automotor rodoviário com autorização para transporte
público de passageiros, comprovada mediante registro no órgão de
trânsito na categoria 'aluguel';

III - 1% (um por cento) para veículos destinados exclusivamente à
locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil..
ou propriedade fiduciária;

IV - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus, caminhão,
caminhão-trator e aeronave;

V - 2% (dois por cento) para motocicleta, motoneta, triciclo,
quadriciclo e ciclomotor;

VI - 3% (três por cento) para embarcação.
Parágrafo único - Para definição de veículos citados neste artigo,

serão observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou,
na. sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT.".

Art. 20 - Os artigos abaixo relacionados da Lei n° 12.735, de 1997,
ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:

"Art. 30 - .....................................................

§ 40 - Nas hipóteses dos incisos III e V, a isenção alcança apenas
um veículo, sem prejuízo da isenção do imposto quando se tratar de
aquisição de veículo novo, observado o disposto no § 1° do art. 20
desta Lei.

Art. 12- .........................................................
§ 1° - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por

cento) do valor do imposto observadas as seguintes reduções:
a) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o

pagamento ocorrer no prazo de trinta dias contados do recebimento
do Auto de Infração;

b) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
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pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior e
antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 2° - Na hipótese prevista no caput' deste artigo, ocorrendo o
pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida em
dobro, quando houver ação fiscal.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, para
produzir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004."

- 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° 106/2003

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera dispositivos
da Lei n° 13.426, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD, no sentido de aprimorar o regime tributário
deste imposto, no Estado de Minas Gerais, em face da realidade
constatada em âmbito nacional, comparando-se a legislação das
demais Unidades da Federação.

Foram feitas as seguintes adequações:
As alterações no art. 30 objetivam separar as isenções relativas à

transmissão "causa mortis" daquelas pertinentes à doação,
redefinindo critérios e valores, bem como convertendo-os para a
Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG.

No art. 40 o anteprojeto estabelece o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos como a base de cálculo do imposto.

No art. 50 são redefinidas as aliquotas do imposto, também
distinguindo as hipóteses de transmissão "causa mortis" daquelas
relativas à doação. Na primeira hipótese, suprimiu-se a alíquota de
7%, e na segunda, estabelece-se a alíquota básica de 2,5%, tendo em
vista ser esta a alíquota mais usual do ITBI, de competência
municipal.

No caso de doações entre mesmo doador e donatário, serão
consideradas todas as transmissões realizadas em cada ano civil.
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conforme proposto no art. 6°, para efeito de incidência do imposto.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.080/2003
Altera a Lei n° 12.426, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe

sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

Art. 1°- Os arts. 30, 4°. 5° e 60 da Lei n° 12.426, de 27 de dezembro
de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - Fica isenta do imposto:
- a transmissão 'causa mortis' de:

a) imóvel de residência, urbano ou rural, cujo valor não ultrapassar
45.000 (quarenta e cinco mil) Unidade Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UFEMG e os familiares beneficiados nele residam e não
tenham outro imóvel;

b) imóvel cujo valor não ultrapasse 20.000 (vinte mil) UFEMG, desde
que seja o único transmitido;

c) ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas,
aparelho de uso doméstico e demais bens móveis de pequeno valor
que guarneçam os imóveis referidos nas alíneas anteriores, cujo valor
total não ultrapasse 4.000 (quatro mil) UFEMG;

II - a transmissão por doação:
a) cujo valor não ultrapassar 4.000 (quatro mil) UFEMG;
b) de bem imóvel doado por particular para o Poder Público.
§ 1° - O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos

valores indicados no 'caput' deste artigo, para fins de reconhecimento
das isenções.

§ 2° - O valor da UFEMG deverá ser o vigente na data da avaliação.
Art. 40 - A base de cálculo do imposto será o valor venal dos bens ou

direitos transmitidos, expressos em moeda corrente nacional e em seu
equivalente em UFEMG.

§ 1° - Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo do
imposto será:

- 1/3 (um terço) do valor dos bens, na transmissão não onerosa do
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domínio útil;

II - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa
do domínio direto;

III - 1/3 (um terço) do valor dos bens, na instituição do usufruto, por
ato não oneroso, bem como no seu retorno ao nu-proprietário;

IV - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa
da nua-propriedade.

§ 2° - Os valores constantes desta lei são expressos em Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG, prevista no art. 224 da
Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 30 - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização monetária..
dos valores constantes desta lei far-se-á pela variação do índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl, da Fundação Getúlià

•Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo.
§ 40 - Para os efeitos desta lei, considera-se valor venal o valor de

mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.

§ 50 - o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será declarado
pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela Fazenda
Estadual, mediante procedimento de avaliação.

§ 6° - Discordando da avaliação efetuada pela Fazenda Estadual, o
contribuinte poderá, no prazo de dez dias úteis, contados do momento
em que comprovadamente tiver ciência do fato, requerer avaliação
contraditória, observado o seguinte:

- o requerimento deverá ser apresentado à repartição fazendária
onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar
laudo técnico;

II - não estando o requerimento acompanhado de laudo, poderá o
contribuinte indicar assistente para acompanhar os trabalhos de
avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada;

III - no prazo de quinze dias, contados do recebimento do pedido,
sob pena de preclusão, a repartição fazendária emitirá parecer
fundamentado nos critérios adotados para a avaliação e, no mesmo
prazo, o assistente, se indicado, emitirá seu laudo;

IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo do
assistente será encaminhado ao responsável pela repartição
fazendária, a quem competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor
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da avaliação, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.

§ 7° - O valor da base de cálculo será considerado na data da
abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação,
devendo ser atualizado monetariamente, a partir do dia seguinte,
segundo a variação da UFEMO, até a data prevista na legislação
tributária para o recolhimento do imposto.

Art. 50 - o imposto será calculado aplicando-se as seguintes
aliquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e
direitos transmitidos:

- por 'causa mortis':
a) 3% (três por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

90.000 (noventa mil) UFEMO;
b) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for de

até 450.000 (quatrocentas e cinqüenta mil) UFEMO;
c) 5% (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for de até

900.000 (novecentas mil) UFEMG;
d) 6% (seis por cento), se o valor total dos bens e direitos for acima

de 900.000 (novecentas mil) UFEMO;
li - por doação:
a) 2,5 % (dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento), se o valor

total dos bens e direitos for de até 90.000 (noventa mil) UFEMO;
b) 5 % (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for

acima de 90.000 (noventa mil) UFEMG.
Parágrafo único - Na hipótese de transmissão 'causa mortis', o

Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da abertura da sucessão, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 60 - Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos
doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões
realizadas a esse título, dentro de cada ano civil, devendo o imposto
ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de
cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-
se os valores dos impostos já recolhidos.".

Art. 20 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n° 12.426, de 27
de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 -	............................................................
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- na transmissão 'causa mortis', até o prazo de trinta dias após

a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que determinar
seu pagamento, observado o disposto nos arts. 90 e 12 desta lei, não
podendo ser superior a cento e oitenta dias da abertura da sucessão,
sob pena de sujeitar-se o débito ao acréscimo dos juros e das
penalidades cabíveis, ressalvado, por motivo justo, o caso de dilação
desse prazo pela autoridade judicial.

Art. 12 - Independentemente da distribuição de processo judicial de
inventário ou arrolamento de bens, o contribuinte, apresentando
declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em
repartição pública fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na
forma e prazos estabelecidos em regulamento.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Art. 40 - Ficam revogadas as tabelas A e B anexas à Lei n° 12.426,
de 27 de dezembro de 1996."

- 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° 107/2003*

Belo Horizonte, lede setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera dispositivos
da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e
Segundo Graus.

Foram feitas as seguintes adequações:
1 - Os valores constantes das Tabelas anexas à Lei foram

atualizados, tendo em vista estarem expressos em reais e defasados
monetariamente desde janeiro de 1999, data de vigência da última
alteração, procedida pela Lei n° 12.732, de 30 de dezembro de 1997.

2 - Após a atualização monetária referida no item anterior, tendo
como índice o IGP-Dl da Fundação Getúlio Vargas, os valores foram
transformados em UFEMG.
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A alteração dos dispositivos citados tem como objetivo a

atualização das custas judiciais, através da Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - UFEMG, fato que corrigirá valores defasados.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N°1.081/2003
Altera a Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, que dispõe

sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus.

Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - Os valores constantes das tabelas anexas a esta lei são
expressos em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG,
prevista no art. 224 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
monetária dos valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei
far-se-ão pela variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna - IGP-Dl, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que
vier a substituí-lo.".

Art. 2° - As tabelas anexas à Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de
1996, passam a vigorar na forma das tabelas anexas a esta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2004.
* - A tabela da Lei n° 12.427/1996, foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" no dia 20/09/2003.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 108/2003*

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que visa atualizar a
política estadual de proteção, conservação e melhoria do meio
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ambiente, com a introdução de dois instrumentos adotados, no
plano federal e em outros estados, nos anos recentes:

- o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais;

- a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.
O primeiro instrumento, o Cadastro Técnico, destina-se a ampliar e

manter atualizadas as informações sobre as diversas atividades
poluidoras e a contribuir para sua fiscalização planejada e sistemática,
em função de seu potencial poluidor e de sua localização nas
diferentes regiões do Estado.

E prevista a inscrição nocadastro, sem qualquer ônus, para os
estabelecimentos com atividade relacionada nos Anexos 1 e li do
projeto, baseado na lista adotada pela Lei Federal n° 6.938, de 1981,
da Política Nacional do Meio Ambiente.

O projeto preconiza que o cadastro seja alimentado com dados
fornecidos pelos próprios estabelecimentos, o que poderá se dar pela
rede mundial de computadores, e também que se utilize o acervo de
informações disponíveis no cadastro técnico federal análogo.

O segundo instrumento, a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental - TFAMG, destina-se a proporcionar recursos necessários
ao custeio do exercício da fiscalização ambiental prevista em lei a
cargo da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e do Instituto
Estadual de Florestas.

A criação da taxa vem suprir lacuna na legislação e no sistema de
gestão ambiental do Estado e permitir investimentos nos serviços de
fiscalização para garantir a correta observância das normas de
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, estabelecidas
nas respectivas competências legais da FEAM e do IEF.

E importante salientar que a instituição desta taxa não traz ônus
tributário novo para os estabelecimentos contribuintes, pois, como
faculta o art.17-P da mencionada Lei Federal n° 6.938, de 1981, o
montante pago no âmbito estadual poderá compensar até 60% do
valor que esses empreendimentos pagam, atualmente, ao IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, a título de taxa de fiscalização ambiental, e a tabela
estadual preconizada limita-se a este percentual.

Trata-se, em última análise, de "estadualização" de parte do tributo
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federal análogo que hoje é integralmente destinado aos cofres
federais quando é facultada a compensação estadual em até sessenta
por cento.

Cumpre ressaltar, também, que, enquanto os recursos hoje
arrecadados com este tributo estão sendo direcionados na sua
totalidade para os cofres da União, o ônus da fiscalização em Minas
Gerais e os elevados custos para sua execução continuam recaindo
sobre os órgãos ambientais estaduais.

Esta medida é plenamente justificada, considerando que é
competência comum da União, dos Estados e Municípios proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas,
conforme o art.23, IV, da Constituição da República e que, na
realidade, os órgãos estaduais têm papel predominante no controle e
na fiscalização ambiental, cabendo ao IBAMA atuação de caráter
supletivo, como expressa o art. 11, § 1° da citada Lei Federal n°6.938,
de 1981.

O projeto define o fato gerador da TFAMG como o exercício do
poder de polícia administrativa conferido à FEAM e ao IEF para
controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras,
enumeradas nos Anexo 1 e II.

A taxa corresponde, destarte, ao custeio da fiscalização permanente
que deve ser exercida sobre as atividades poluidoras ou utilizadoras
de recursos ambientais, fiscalização esta que inclui, além de visitas
dos fiscais aos estabelecimentos, também o monitoramento, a coleta
e análise de dados estatísticos sobre poluição e utilização dos
recursos naturais, a avaliação de relatórios periódicos do sujeito
passivo, a intervenção em episódios críticos de poluição acidental, o
acompanhamento de condicionantes, proibições e exigências
especiais no caso de atividades licenciadas, dentre outras formas de
atuação.

O projeto delimita o universo de contribuintes da TFAMG e
estabelece a classificação dos estabelecimentos por capacidade
contributiva (microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de
médio porte e empresa de grande porte) e por potencial poiuidor e
grau de utilização dos recursos ambientais. Essas características do
tributo, assim como a periodicidade, prazos e sanções por
inadimplência, observam o mesmo tratamento adotado no plano
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federal.

Conforme acima mencionado, os valores fixados no Anexo III
correspondem a 60% daqueles adotados pela União, de forma a
possibilitar, integralmente, a compensação referida e evitar qualquer
novo ônus para os estabelecimentos sediados no Estado.

O projeto cuida de prever, à semelhança da Lei Federal, a
possibilidade de compensação, até metade do montante da taxa
estadual, do valor de tributo dessa natureza pago pelo
estabelecimento ao município, naturalmente, que o tenha instituído
regularmente e que mantenha convênio com a FEAM e o IEF visando
ao aprimoramento do controle e fiscalização atnbiental de base local.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 1.082/2003
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, a Taxa de
Fiscalização Ambiental e dá outras providências.

Art. 1° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA -, nos termos do art. 6°, da Lei
Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981, são os órgãos seccionais
do Estado de Minas Gerais responsáveis pela execução de programas
e projetos e pelo controle e fiscalização das atividades suscetíveis de
degradarem a qualidade ambiental.

Art. 20 - Fica instituído, sob supervisão da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e
administração da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, o Cadastro Técnico Estadual de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, de inscrição obrigatória e sem ônus, pelas pessoas físicas
ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e
à extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos
e subprodutos da fauna e flora.
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§ 1° - O Cadastro Técnico Estadual ora instituído passa a

integrar o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente,
criado pela Lei Federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 2° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o Instituto
Estadual de Florestas - El` - solicitarão ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - o registro
das pessoas físicas ou jurídicas constantes no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, com domicílio ou sede neste Estado.

§ 3° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - competem manter atualizado o
cadastro estadual ora instituído, suprindo, permanentemente, o
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente.

Art. 30 - O procedimento de inscrição no Cadastro Técnico Estadual
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais será estabelecido por portaria conjunta da FEAM e IEF.

Parágrafo único - O cadastro referido no "caput" poderá incluir os
registros das pessoas físicas ou jurídicas, com domicílio ou sede
neste Estado, constantes do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

Art. 40 - As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades
descritas no art. 2° e mencionadas nos Anexos 1 e II desta lei ficam
obrigadas a se inscreverem no Cadastro Técnico Estadual, até o
último dia útil do trimestre civil que ocorrer após a publicação desta lei,
sob pena de incorrerem em infração punível com as seguintes multas,
expressas em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG,
prevista no art. 224 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975:

- 40 (quarenta) se pessoa física;
II - 120 (cento e vinte) se microempresa;
III -720 (setecentas e vinte) se empresa de pequeno porte;
IV - 1.441 (mil quatrocentas e quarenta e uma) se empresa de médio

porte;
V - 7.205 (sete mil duzentas e cinco) se empresa de grande porte.
Parágrafo único - Na hipótese de pessoas físicas e jurídicas que

venham a iniciar suas atividades, o prazo para inscrição no Cadastro
Técnico Estadual é de trinta dias, nos termos da portaria conjunta da
FEAM e IEF, a que se refere o ali. 3 0 .
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AI. 50 - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização

Ambiental do Estado de Minas Gerais - TFAMG -, cujo fato gerador é
o exercício regular do poder de policia conferido à Fundação Estadual
do Meio Ambiente - FEAM - e ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -
para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos naturais.

AI. 6° - Contribuinte da TFAMG é aquele que exerce as atividades
constantes do Anexo 1, sob a fiscalização da FEAM, e as atividades
constantes do Anexo II, sob a fiscalização do IEF, ambos desta lei.

Art. 70 - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de
cálculo os valores constantes do Anexo III desta lei, vigentes na data
do efetivo pagamento, observado o prazo legal.

§ P - Os valores constantes do Anexo III desta lei são expressos em
UFEMG, e, na hipótese de sua extinção, a atualização monetária dos
valores constantes desta lei far-se-á pela variação do índice Geral de
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl -, da Fundação Getúlio
Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo.

§ 2° - Exclusivamente para os efeitos desta lei, consideram—se:
- microempresa, a pessoa jurídica ou a firma individual que tiver

receita bruta anual igual ou inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta
mil reais);

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica ou a firma
individual que tiver receita bruta anual superior a R$`180.000,00 (cento
e oitenta mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais);

III - empresa de médio porte, a pessoa jurídica ou a firma individual
que tiver receita bruta anual superior a R$1.440.000,00 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);

IV - empresa de grande porte, a pessoa jurídica ou a firma individual
que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais).

§ 30 - O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de
recursos ambientais das atividades sujeitas à fiscalização encontram-
se definidos nos Anexos 1 e II desta lei.

§ 40 - Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita
à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo

rs
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valor mais elevado.

Art 8° - São isentos do pagamento da TFAMG J na forma que
dispuser o regulamento:

- os órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de direito público
interno;

II - as entidades de assistência social sem fins lucrativos e
reconhecidas pelo poder público, desde que estas:

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;

b) apliquem integralmente no país os recursos destinados à
manutenção de seus objetivos institucionais;

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;

III - aqueles que praticam agricultura de subsistência.
Art. 90 - O contribuinte da TFAMG é obrigado a entregar, até o dia 31

de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano
anterior, para o fim de controle e fiscalização, em modelo a ser
definido por portaria conjunta da FEAM e IEF.

Parágrafo único - A falta de apresentação do relatório previsto no
"caput" sujeita o infrator à multa equivalente a vinte por cento da
TFAMG devida, sem prejuízo da exigência desta.

Art. 10 - A TFAMG será devida no último dia útil de cada trimestre do
ano civil, nos valores fixados no Anexo III desta lei, e recolhida até o
terceiro dia útil do mês subseqüente, na forma do regulamento.

Art. 11 - A TFAMG não recolhida nos prazos e nas condições
estabelecidas no art. 10 será cobrada com os seguintes acréscimos:

- juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês
seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento;

II - multa de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o
pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao
do vencimento da obrigação;

Parágrafo único - Os débitos relativos à TFAMG poderão ser
parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária.

Art. 12 - Os valores pagos a título de TFAMG constituem crédito
para compensação com o valor devido ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, a título de
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), até o limite de
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sessenta por cento e relativamente ao mesmo ano, nos termos do
art. 17-P da Lei Federal n° 6.938, de 1981.

Art. 13 - Constitui crédito para compensação com o valor devido a
título de TFAMG, até o limite de cinqüenta por cento e relativamente
ao mesmo ano, o montante pago pelo estabelecimento em razão de
taxa de fiscalização ambientar regularmente instituída pelo Município.

§ 1 0 - A compensação de que trata o "caput" aplica-se
exclusivamente aos municípios que disponham de sistema de gestão
ambiental reconhecido por deliberação do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM - e que mantenham convêniô com a
FEAM e o IEF visando ao aprimoramento dá controle e fiscalização
ambiental de base local.

§ 20 - A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a
causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental municipal
compensada com a TFAMG, restaura o direito de crédito da entidade
estadual contra o • estabelecimento; relativamente ao valor
compensado.

Art. 14 - Valores recolhidos à União, ao Estado e ao Município a
qualquer outro título, tais como taxas de licenciamento ou preços
públicos de venda de produtos, não constituem crédito para
compensação com a TFAMG.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2004.

Anexo 1
Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais sob fiscalização da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM
* - A tabela do Anexo 1 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 20/09/2003.

Anexo II
* - A tabela do Anexo II foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 20/09/2003.

Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais sob fiscalização do Instituto Estadual de Florestas - IEF

Anexo III
Valores, em UFEMG, devidos a título de TFAMG por estabelecimento
e por trimestre
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* - A tabela do Anexo III foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" no dia 20/09/2003.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 109/2003*

Mensagem n° de 16 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera dispositivos
da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Foram feitas as seguintes adequações:
Os valores constantes das Tabelas anexas à Lei foram atualizados,

tendo em vista estarem seus valores expressos em reais e defasados
monetariamente desde 1999, ano da última alteração, procedida pela
Lei n°13.438, de 30 de dezembro de 1999.

Após a atualização monetária referida anteriormente, tendo como
índice o IGP-Dl da Fundação Getúlio Vargas, os valores foram
transformados em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UFEMG.

São essas as razões que me conduzem a encaminhar o projeto de
lei em anexo a essa Egrégia Assembléia Legislativa, para o exame
necessário.

Clésio Andrade, Vice-Governador do Estado no exercício do cargo
de Governador do Estado.

PROJETO DE LEI I\J° 1.083/2003
Altera a Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe

sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos por
serviços extrajudiciais e dá outras providências.

Art. 1°- O art. 40 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, fica
acrescido do § 2°, passando seu parágrafo único a ser o § 1°:

"Art. 40- .......
Ç 1° - Os valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei são

expressos em Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -,
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prevista no art. 224 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 20 - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização monetária
dos valores constantes nas tabelas dos anexos desta Lei far-se-á pela
variação do índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -

da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-
lo.".

Art. 2° - Os Anexos 1 e II da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de
1997, passam a vigorar na forma dos Anexos 1 e II desta Lei.

Art. 3 0 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2004.
ANEXO 1

(a que se refere o art. 4 0 da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de
1999)

VALORES FINAIS AOS USUÁRIOS
* - Os quadros dos Valores Finais aos Usuários foram publicados na
edição do "Diário do Legislativo" de 20.9.2003.

ANEXO II
(a que se refere o art. 5 0 da Lei n° 13.438, de 30 de dezembro de

1999)
* - As Tabela do Anexo II foram publicadas na edição do "Diário do

Legislativo" de 20.9.2003.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça,
agradecendo o envio de exemplar do livro resultante do fórum técnico
"A Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da Democracia".

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.01012003, da
Deputada Jô Moraes.

Do Sr. João Roberto Puliti, Diretor da FAEMG, indicando o Sr.
Rodrigo de Almeida Pontes para acompanhar os trabalhos da
Comissão Especial da Cafeicultura Mineira. (- A Comissão Especial da
Cafeicultura.)

• Do Cel. PM José Ascânio Ferreira, Chefe do Estado-Maior,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.039/2003, do
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Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Marcial Vieira de Souza, Coordenador da Promotoria de
Defesa do Patrimônio Público, prestando informações relativas ao
Ofício n° 2.206/2003/SGM.

Do Sr. Williman Hestetany da Silva, Presidente do Conselho de
Participação e Integração da Comunidade Negra de Minas Gerais,
colocando-se à disposição da Casa no que se refere às
comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Diretor do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia de acórdão referente
à Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 287.979-9/00.

Do Sr. Carlos Alberto Malheiros Fialho, Chefe da Divisão de Tóxicos
e Entorpecentes do Departamento de Investigações da Polícia Civil
em atenção ao Requerimento n° 1.228/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, encaminhando cópia de expediente relativo ao assunto
objeto do referido requerimento.

Do Sr. Gilberto Ciro Ferreira, Diretor-Presidente da DOCASNAVE,
encaminhando sugestão de nomeações para a Comissão de Logística
de Transportes do Estado. (- A Comissão de Transporte.)

Da Sra. Sônia Costa e outros, servidores da Secretaria da
Educação, apresentando à Casa reivindicações do magistério
estadual. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Elísio Baraçal Moura, do Grupo DOCASNAVE,
encaminhando minuta do decreto de nomeação dos membros da
Comissão Especial de Planejamento e Coordenação de Logística de
Transportes do Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de
Transporte.)

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° 1.084/2003
Estabelece normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII da

Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
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diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público estadual zelará pela permanência na escola

dos alunos matriculados no ensino fundamental, mediante o
desenvolvimento de ações integradas entre estabelecimentos de
ensino, órgãos estaduais de educação, o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente e o Ministério Público Estadual,
que adotarão, no âmbito de sua competência, as medidas necessárias
à consecução dos objetivos estabelecidos nesta lei.

Art. 20 - Os estabelecimentos de ensino, após apurar a infreqüência
do aluno por cinco dias letivos consecutivos ou dez dias alternados no
mês, deverão estabelecer contato com a família do aluno faltoso, com
vistas a promover a imediata e regular freqüência à escola.

Parágrafo único - O descumprimento deste artigo acarretará à
direção da unidade escolar responsabilidade administrativa.

Art. 30 - Não sanada a questão da ausência escolar e tendo o
número de faltas ultrapassado 50% (cinqüenta por cento) do
percentual permitido pela Lei n° 9.394, de 1996, os dirigentes dos
estabelecimentos de ensino deverão, com fulcro no art.12, VIII, desta
lei notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao Juiz Competente da
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a
relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima do
citado percentual.

Art. 40 - Não havendo retorno do aluno à escola num prazo máximo
de quinze dias depois de esgotados os recursos previstos nos artigos
anteriores, ficará a cargo do Ministério Público notificar os pais ou
responsáveis, promovendo, se necessário, a responsabilidade
administrativa e penal destes, conforme a legislação pertinente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A Lei Federal n° 10.287, de 20/9/2001, introduziu, na

Lei n° 9.394, de 20/12/96, o inciso VIII, incluindo, entre as
incumbências dos estabelecimentos de ensino, notificar ao Conselho
Tutelar do Município, ao Juiz Competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação dos alunos que
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apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual
permitido em lei.

Ocorre que, em recente levantamento informal, verificamos que o
referido inciso não é aplicado pelo corpo docente das escolas.

Os indicadores sociais apresentados por diversos institutos de
pesquisa mostram que na última década o País assistiu a um notável
crescimento na oferta de vagas no campo da educação, mas a
realidade é que ainda não conseguiu afastar o espectro da evasão
escolar.

Obviamente, grande parte da evasão escolar é conseqüência de um
problema multifatorial, cuja solução exige transformações profundas
nas bases da sociedade.

E dever do Estado e da sociedade criar mecanismos para extinguir o
fenômeno da evasão escolar. De fato, muitas ações têm sido
deflagradas em todo o território brasileiro com esse objetivo,
originadas tanto de organizações civis como da administração de
Estados e municípios.

Portanto, cumpre ao legislador estadual buscar meios que facilitem o
cumprimento das determinações da legislação federal e tomar
medidas urgentes com o fim de evitar a evasão escolar ou identificar
os motivos geradores do desinteresse pela escola.

Teremos, assim, uma população jovem escolarizada, e o Estado
precisará investir menos por aluno, que concluirá o ensino
fundamental e médio no tempo correto.

Enfim, tornar-se-á uma realidade a inclusão social de nossas
crianças e nossos jovens.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, cio o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1 .085/2003
Declara de utilidade pública o Grupo de Teatro São Gonçalo do

Bação, com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública o Grupo de Teatro São

Gonçalo do Bação, com sede no Município de Itabirito.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O grupo de Teatro São Gonçalo do Bação, com sede

no Município de Itabirito, foi fundado em 9/5/99. E uma entidade sem
fins lucrativos, que não oferece remuneração ou vantagens a seus
diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou
equivalentes.

O objetivo maior da entidade é a divulgação da arte cênica nacional
e estrangeira em vários períodos da história, desenvolvendo
atividades relacionadas com seus objetivos em qualquer parte do
País, participando de programas e projetos culturais de teatro, música
e artesanato.

Visa também a divulgação do nome e dos valores de Itabirito, de
Minas Gerais e do Brasil, por meio das artes cênicas, manifestações
folclóricas, realização de cursos ou atividades nas áreas de teatro,
artes plásticas, música, dança, artesanato, confecção de figurinos,
cenários, adereços e outras modalidades artísticas e culturais dentro
do próprio grupo e com outros segmentos da comunidade.

A referida instituição presta relevantes serviços ao Município de
Itabirito, sendo imperativa a aprovação deste projeto por nossos
ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.086/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Elohim, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Elohim, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Zé Maia
Justificação: A Associação Comunitária Elohim é uma entidade civil
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sem fins lucrativos e com sede no Município de Betim, a qual tem
por finalidade ministrar a crianças e adolescentes educação básica e
integral que objetive a formação moral do cidadão e o seu
aprimoramento cultural, físico e espiritual. Em suas metas está
inserido, também, o desenvolvimento de atividades que busquem a
promoção humana em seus diversos níveis.O título de utilidade
pública possibilitará o prosseguimento das atividades realizadas,
tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado. Em razão
do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.411/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Rede Record pelo transcurso
de seu 500 aniversário. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.412/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro da Agricultura e ao Presidente da
EMBRAPA com vistas à implantação de uma unidade da EMBRAPA
no Norte de Minas. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.413/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao encascalhamento do trecho
que liga o Município de Bueno Brandão à divisa com o Estado de São
Paulo.

N° 1.414/2003, do Deputado Fabim Sawan, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas à recuperação da Rodovia MG-190. (- Distribuídos à Comissão
de Transporte.)

N° 1.415/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo aos Secretários da Agricultura, da Fazenda e de
Desenvolvimento Econômico com vistas à implementação de ações
com o objetivo de estimular a produção agrícola. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

N° 1.416/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Jorge Gerdau, Presidente do Grupo
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Gerdau, pelo recebimento da Grande Medalha JK.

N° 1.417/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Carlos Lessa, Presidente do
BNDES, pelo recebimento da Grande Medalha JK. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

N° 1.418/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Edson Velano, Reitor da
UNIFENAS, pela realização de seminário para discutir a Carta da
Saúde do Sul de Minas. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.419/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado cópia
do procedimento administrativo para apurar fato que envolve o
Promotor de Justiça Rodrigo Souza de Albuquerque. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.42012003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com os Srs. Vicente de Faria Paiva e
Wanderley José de Faria, respectivamente, Prefeito Municipal e
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, pelo
transcurso do 2130 aniversário da emancipação político-administrativa
desse município. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.421/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja enviado
ao Governador do Estado pedido de informações sobre a atual
situação da Lei n° 10.419, que estendeu o benefício do passe livre aos
deficientes mentais. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.422/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Oliveira pelo transcurso de seu aniversário de emancipação. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.423/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
solicitando seja formulado apelo ao Procurador-Geral da Advocacia-
Geral do Estado para que proceda ao levantamento dos processos em
tramitação que menciona.

N° 1.424/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da Junta Comercial do
Estado para que proceda ao levantamento dos atos constitutivos das
empresas que menciona.

N° 1.425/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
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solicitando seja enviado ao Secretário da Fazenda pedido de que
providencie relação de todas as autuações fiscais referentes às
empresas que menciona.

N° 1.426/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
enviado ao Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais pedido
de informações sobre a modalidade de jogo denominada "Ligue-
Minas", a ser implantada por essa autarquia.

N° 1.427/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado
à Secretaria da Educação pedido de informações sobre denúncia
apresentada pela Rádio ltatiaia a respeito de uma criança que estaria
ministrando aulas a alunos da Escola Estadual Antônio José Ribeiro,
nesta Capital. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.428/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Coromandel pelo transcurso de seu 80° aniversário de emancipação.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Weliton Prado. Anexe-se ao Requerimento n° 1.29212003, nos termos
do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

Da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando sejam
consultados os juristas Paulo Neves de Carvalho e Walder Neidson
Gomes sobre questões relativas à elaboração do parecer sobre os
altos salários da Assembléia Legislativa.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando seja
constituída frente parlamentar para o desenvolvimento do turismo em
Minas Gerais.

Da Deputada Jô Moraes, solicitando seja constituída frente
extraordinária de parlamentares para representar esta Casa em
sessão conjunta da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás e da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado apelo ao
Coordenador-Geral do Procon-Assembléia com vistas a que seja
fiscalizado o cumprimento da Lei n° 11.052, de 24/3/93, em especial
para o "show" "Xuxa Só para Baixinhos", a ser realizado em
20/9/2003.

Da Comissão Especial do Transporte de Automóveis, solicitando
seja formulado apelo ao Coordenador-Geral do Procon-Assembléia
com vistas a que seja averiguada denúncia da empresa Motorola
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Veículos contra a empresa Fiat Automóveis. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

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

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTO
Do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira pelo
transcurso de seus 30 anos de fundação.

REQUERIMENTO
Do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a comunidade do Município de Monte Alegre de
Minas pelo transcurso do aniversário de sua emancipação político-
administrativa.

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Transporte.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, companheiros do Bloco PT-PCdoB, colegas
da Assembléia presentes nas galerias e telespectadores da TV
Assembléia, venho a esta tribuna para, nos primeiros 5 minutos, tratar
de uma questão relevante para o Estado e urgente no que se refere
às necessárias medidas a serem tomadas para correção e defesa do
Estado e da Constituição de Minas Gerais.

Nenhum governo irá consolidar o Estado democrático de direito e de
justiça negando-se explicitamente a cumprir a sua Lei Maior e a do
Pais, como é o caso, neste momento, do Governo de Minas, que se
recusa a cumprir a ordem constitucional relativa à Emenda
Constitucional n° 29.

Aprendemos, nas escolas e em todas as incursões que fizemos e
fazemos, que o cidadão comum pode fazer tudo o que a lei não
proíbe, mas que o agente público tem a responsabilidade de cumprir
as determinações legais de seu Estado e de sua função, ou seja, tem
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de fazer o que a lei determina. E não existe nenhuma lei mais
importante que a Constituição.

Em nome das dificuldades do Estado, não é verdadeiro nem sério
afirmar que não se pode cumprir a ordem constitucional - a Emenda n°
29. Pode-se afirmar que muitos Estados brasileiros não a cumprem,
deixando de aplicar o mínimo de recursos no setor da saúde, mas o
Estado de Minas Gerais, constituído talvez pelas maiores lideranças
da história no que se refere à construção e à defesa da liberdade e da
Nação, não pode incluir-se entre esses, justificando o não-
cumprimento da Constituição pelo fato de outros Estados não a
cumprirem.

Seria mais elegante e ético dizer que, considerando que outros
Estados, vivendo as nossas mesmas dificuldades, esforçam-se •e
conseguem cumprir o mínimo constitucional; considerando que à
imensa maioria dos municípios brasileiros cumpre a emenda
constitucional, assim como o Governo Federal, o Governo do Estado
irá defender a emenda e esforçar-se por cumpri-ia.

Lamentável e sistematicamente, temos assistido - como hoje
aconteceu na Comissão de Saúde -, a uma justificativa para não se
cumprir o que determina a Emenda Constitucional n° 29.

Não podemos aceitar essa situação. A Assembléia Legislativa tem
mais do que o poder, ou seja, tem o dever de defender a Constituição
do Estado e do País, as leis e os interesses mais elevados da
sociedade. Não existe nenhum interesse maior por parte da sociedade
mineira, no momento, que a defesa, a promoção e a recuperação da
saúde. Não há nenhum interesse maior que a proteção da vida das
pessoas que, por falta de recursos e de uma condução mais corajosa
por parte do Governo, continuam morrendo antes de serem atendidas
e antes da hora.

A Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa está tomando a
medida adequada e, em um esforço diplomático e com uma postura
de serenidade, promoverá uma audiência pública, em conjunto com o
Tribunal de Contas e com o Ministério Público, na busca de soluções
e de avanços, para que o Estado saia desse patamar de 5% dos
recursos e busque o que tem de cumprir por determinação
constitucional, ou seja, o mínimo de 10% de aplicação dos recursos
definidos pela Emenda 29 para este ano.
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Faço aqui algumas reflexões sobre o que está acontecendo na

Assembléia Legislativa e presto contas aos meus colegas Deputados
e Deputadas e ao povo de Minas Gerais. Venho cheio de limitações e
com o pleno reconhecimento de que todo ser humano é portador de
qualidades e de defeitos. Estou nessa condição. Carrego em minha
história algumas correções importantes. O povo e a imprensa de
Minas Gerais, no momento em que atuaram para proceder às críticas
necessárias, prestaram uma contribuição importante. Para podermos
avançar na lógica das correções, é importante que continuem
acontecendo a pressão popular, o controle da sociedade sobre o
parlamento e sobre os órgãos governamentais e a atuação • da
imprensa, que é fundamental e legítima, no aspecto de noticiar tudo o
que se passa nos diferentes Poderes, neste, inclusive. E mesmo que
haja alguma reclamação de que, somos os alvos mais atacados e
expostos. Não posso usar essa justificativa para negar a importância
da informação. De acordo com a lógica, sendo correta, pode produzir
ações corretivas. Estou convencido de que as ações corretivas são
muito mais importantes que qualquer ato punitivo e de que são as que
mais avançam na construção do Estado democrático de direito e de
justiça.

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, venho a esta tribuna para
me contrapor à sua atitude, por estar convencido de que não podemos
recuar e nos intimidar diante dos desafios inseridos na lógica da
correção, das mudanças e das transformações exigidas neste
momento da história do Brasil. Essas transformações dizem respeito a
todos nós e a todas as instituições.

E preciso que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais avance
rumo à correção. Há muitos problemas, alguns de difícil solução.
Porém, todos são passíveis de correção. Considero que qualquer
órgão, principalmente o público, pode errar. Eventualmente, pode
adotar práticas passíveis de correção. Mas nenhum órgão público, na
lógica da construção de uma sociedade democrática, da consolidação
da justiça, pode transferir a outro a responsabilidade das correções.
Se a Mesa desta Casa, nós, do Plenário, ao longo da história,
praticamos atos por meio de decisões e resoluções, não podemos
agora querer que eventuais correções aconteçam no Congresso
Nacional, por decisão dos Deputados e Senadores, do Governo

rs
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Federal.

Para que esta Assembléia se torne grande, construtora da
democracia, é necessário que as incorreções sejam atacadas aqui.
Por isso, não se pode aceitar que continuem existindo aqui salários
absolutamente fora do contexto da realidade do País, exorbitantes,
engordados com verbas de gabinetes ou apostilamentos sucessivos,
sustentando os interesses de alguns, e não de todos, na lógica da
eqüidade e da isonomia. Esta Casa tem o dever ético. Por sua vez,
ética é poder, dever e, fundamentalmente, aquilo que está faltando
nesta Casa: querer. Se a Assembléia não quiser e, principalmente, se
não quiser por intermédio de seu Presidente, nada se faz no caminho
da correção, e tudo se justifica para que isso se prolongue para outros
tempos.

Clamo aos Deputados e apelo ao Presidente para que as análises
que fizemos não sejam consideradas como provenientes de um
Deputado ou de lógica ideológica definida para estabelecer
constrangimento a quem quer que seja. Faço parte da Mesa, a qual
explicitou, durante todo o tempo, que não deveríamos expor os nomes
em detrimento dos atos, mas os atos, fatos, a fim de que fossem
corrigidos. Logicamente, os fatos e atos deveriam ser corrigidos.

Quero aproveitar o tempo também para ouvir, pois não sou dono da
verdade. Não me coloco nesta condição. O relatório não é definitivo e
completo; temos mais a fazer. Todavia, esta Casa tem de se
manifestar. Esse documento precisa ser analisado pela Mesa.
Inicialmente, fui escolhido para analisar os salários; em seguida, o
foram os Deputados Rémolo Aloise e Antônio Carlos Andrada. Logo,
não é possível que esse documento agora fique restrito a uma
pessoa, para ser negado.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Quero fazer algumas
considerações a respeito da Emenda Constitucional n° 29, que, hoje,
foi tema de importante discussão na Comissão de Saúde. Sua
promulgação parece representar o maior ganho em termos de saúde
pública neste Pais, nos últimos anos. Em andanças pelas nossas
bases eleitorais, assistimos às dificuldades por que passam as
comunidades, com relação à saúde pública. Talvez devido às
discussões sobre as reformas tributária e previdenciária, a questão da
saúde tenha sido relegada a segundo plano. E possível que estejamos
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vivendo a maior crise da história na área da saúde.

Ressalte-se a importância da Emenda Constitucional n° 29. O fato
de termos convocado essa audiência pública em que os poderes
constituídos estarão presentes para discutir o cumprimento da
Emenda Constitucional é extremamente importante, até porque
devemos lembrar-nos sempre de que o Estado de Minas Gerais hoje
tem um orçamento equivocado, porque preceitos constitucionais não
têm sido, historicamente, incluídos na discussão do orçamento,
chegando a uma situação de estrangulamento na hora de se
cumprirem tais preceitos.

Essa audiência vem em ótimo momento e acho que conseguimos.
chegar a um bom termo da discussão, para que não julguemos antes
de saber as reais condições e o caminho que podemos tomar com o
objetivo de corrigir essa distorção. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leãã - Infelizmente, Deputado Célio
Moreira, não posso conceder-lhe aparte, porque meu tempo já
acabou.

Apresentarei o relatório a todos os Líderes e Vice-Lideres aqui
presentes, para tomarem conhecimento de seu teor. Em momento
oportuno virei a esta tribuna detalhar esse relatório para que os
Deputados, os trabalhadores e o povo de Minas Gerais possam
conhecê-lo em sua totalidade e, assim, fazer o julgamento que
acharem mais adequado, em face do momento que estamos vivendo.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
And rada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, prezada assistência, telespectadores da TV Assembléia,
não é de hoje que o cidadão brasileiro se queixa, com razão, do
emaranhado de leis, decretos, regulamentos e atos normativos de
toda ordem, que o poder público lhe impõe e que ele tem enorme
dificuldade para acompanhar, não obstante a existência de norma
legal, sacramentada pelo art. 30 da Lei de Introdução do Código Civil,
segundo a qual ninguém pode escusar-se de cumprir a lei alegando
que não a conhece.

A bem da verdade, esse quase caos que caracteriza o universo
legislativo não é privilégio nosso. Diríamos mesmo que, com maior ou
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menor intensidade, ele ocorre na maioria dos países, muitos dos
quais, no entanto, vêm procurando equacioná-lo por meio da
codificação ou da consolidação das leis. E o caso da Grã-Bretanha,
país de direito não codificado, onde se implantou a chamada
consolidação como fórmula para eliminar a pluralidade de textos
legais, substituindo-os por um único texto que não introduz alterações
substanciais na legislação. E também o caso da Alemanha, onde o
processo de consolidação recebeu a denominação de "purificação do
direito", produzindo, tal qual na Itália, o chamado "texto único". Esse
documento, na Bélgica, denomina-se "lei básica", em torno da qual se
consolidam os diplomas legais congêneres. Na França, apelou-se..
para a codificação, que difere da consolidação porquanto não só
reúne as leis como as altera de acordo com as exigências •e
reivindicações da representação parlamentar.

No Brasil, embora a questão se fizesse presente havia muito, o
processo de consolidação das leis, no âmbito federal, só foi realmente
desencadeado com o advento da Lei Complementar n°95, de 1998. A
partir daí, iniciou-se o processo para chegarmos ao ordenamento
sistemático da legislação existente, garantindo a certeza da vigência
dos variados diplomas legais superpostos, além de facilitar-nos o
acesso ao conhecimento das regras vigentes. Em seqüência, veio a
Resolução n° 33/99, da Câmara dos Deputados, que tem o efeito de
norma regimental, á qual seguiu-se a Lei Complementar n° 107, de
2001. Com isso, definiu-se o caminho para a consolidação como
reunião de normas legais, sem alteração de mérito.

Esse trabalho em desenvolvimento no Congresso Nacional tem
dimensões que dispensam comentários: existem hoje, no Brasil,
integrando o ordenamento federal, cerca de 25 mil leis e 5 mil
decretos-leis, além de aproximadamente 4 mil medidas provisórias,
sem mencionar uma infinidade de decretos, portarias, resoluções e
outras normas legais. Convenhamos que reunir toda essa matéria em
documento uno, abrangente e coerente é trabalho para muitos e por
muito tempo.

No âmbito dos Estados, e especificamente em Minas Gerais, a
necessidade de pôr ordem na questão é idêntica. Há muito se faz
sentir, entre nós, a necessidade de depurar e organizar a extensa
legislação estadual. E é em razão disso que saudamos com
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entusiasmo a chegada a esta Casa da Mensagem n° 10212003, do
Executivo, capeando a Proposta de Emenda à Constituição n°
56/2003, como primeiro passo para a consolidação da legislação
mineira.

A mensagem do Governador Aécio Neves reflete a primordial
preocupação de S. Exa. em resgatar para Minas o papel de
vanguarda e liderança de que nosso Estado desfrutava no âmbito da
Federação. Essa preocupação, cumpre dizer, já se confirmava na
reforma administrativa que está sendo empreendida com êxito e
dinamismo pelo atual Governo e na qual esta Casa vem tendo
participação "sine qua non".

E relevante observar que a Proposta de Emenda à Constituição n°
96/2003, em sendo aprovada, abrirá caminho também para outra
medida de peso para a administração do Estado, afora a consolidação
das leis. Trata-se de disciplinar, nos três Poderes, a elaboração,
redação e alteração de atos normativos.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Cumprimento-o
pelo registro que faz. O Executivo enviou a esta Casa proposta
relativa à consolidação das leis para análise da Assembléia. Há essa
preocupação no Brasil e em Minas há muito tempo.

A Câmara Federal designou comissão para estudar a consolidação
das leis brasileiras. Para comandar o grupo, nomeou o Deputado
Bonifácio de Andrada, pai de V. Exa., com sua maestria e sabedoria,
na qualidade de professor de Direito Constitucional e profundo
conhecedor do direito. Essa comissão elaboraria os princípios
básicos, para que houvesse uma norma que orientasse a
consolidação das leis no Brasil.

Aquela época, recebia da direção da Assembléia, quando tinha na
Presidência o Deputado Romeu Queiroz, a honrosa incumbência de
coordenar um grupo de trabalho. Dessa forma, seria possível
conduzir, a exemplo do que estava sendo feito por seu pai na Câmara
Federal, uma proposta de consolidação das leis na Assembléia
Legislativa.

Tive a alegria de coordenar o grupo de trabalho, chefiado na sua
parte técnica pelo Dr. Edgar Amorim Filho, que, na próxima segunda-
feira, assumirá sua vaga no Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Saiu desta Casa depois de realizar bom trabalho, auxiliando
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essa comissão para o Tribunal de Alçada.

Há, nesta Casa, proposta de estudo da consolidação das leis no
Estado de Minas Gerais feita pelo Edgar Amorim, a qual tramita desde
aquela época, sendo renovada a cada legislatura.

Como estudo piloto, tramita nesta Casa uma proposta de
consolidação das leis sobre meio ambiente. E um assunto mais novo.
sobre o qual existe número relativamente pequeno de leis.
Infelizmente, esses dois assuntos ficaram parados por praticamente
oito anos.

Agora, com essa mensagem enviada pelo Executivo, talvez
possamos aproveitar esse estudo realizado pela Casa e apresentar
uma proposta real e inteligente para a consolidação das nossas leis.

Lembro-me bem - a título de historiar - de que naquela época
começamos a vasculhar as leis existentes em Minas Gerais. Recebi,
inclusive, a alcunha de "caçador de Frankensteins". Ficamos
surpresos com a balbúrdia existente na legislação mineira, por causa
da prática constante que havia, até aquela época, de introduzir
matéria completamente distinta em uma proposta de lei que já
estivesse tramitando em 2 0 turno.

Encontramos no projeto que instituía a Fundação de Meio Ambiente
um aumento para os bailarinos do Palácio das Artes, que não tinha
relação nenhuma com a proposta original. Quem poderia descobrir um
artifício como esse, destinado a conceder benefícios para os
bailarinos da Fundação Clóvis Salgado, numa proposição que tratava
de meio ambiente? Por isso, mais do que nunca, urge que façamos
em Minas Gerais uma consolidação das leis. Somente sobre pessoal
temos mais de 5 mil leis que precisam ser consolidadas num texto
único.

Parabéns a V. Exa. por trazer, como Líder do PSDB, esse assunto à
Casa, a partir da proposta que nos foi enviada pelo Executivo. E hora
de trabalhar para que tenhamos uma norma de consolidação das
nossas leis. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a intervenção do
ilustre colega. Sem dúvida, todo o trabalho que realizou durante anos
nesta Casa será base importante para alavancar essa iniciativa do
Executivo, concretizada na mensagem enviada pelo Governador. E
um reforço que ganhamos. A medida que o Executivo se mobilizar em
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prol desse objetivo, haverá convergência de vontades, esforços e
estruturas. V. Exa., com certeza, será peça fundamental nesse
processo dentro da Assembléia Legislativa.

Voltando ao disciplinamento, nos três Poderes, da elaboração,
redação e alteração de atos normativos, essa regulamentação, que já
vigora na esfera do Executivo, por força no Decreto n° 43.512, de
2003, é fruto dessa louvável preocupação do Governador Aécio Neves
de inovar para melhorar. Cumpre, agora, estender tais normas aos
demais Poderes.

Em consonância com nosso Regimento, a proposta de emenda à
Constituição será examinada por Comissão Especial, antes de vir para
discussão e votação em Plenário. Não temos dúvida de que os futuros
membros da Comissão, designados pela Mesa, estarão conscientes
da importância da proposta e darão o melhor de si para transformá-la
em norma jurídica perfeita. Desde já, conclamamos a todos para esse
hercúleo trabalho, que constitui a primeira etapa para a consecução
do objetivo maior: com efeito, promulgada a emenda à Constituição,
deveremos fazer tramitar projeto de lei complementar que a
regulamente, para o qual também contamos com o apoio da Casa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos certo de que, a esta altura,
os colegas parlamentares bem podem aquilatar a relevância das
medidas visadas pela Proposta de Emenda à Constituição n° 56/2003.
Ao aprová-la, esta Casa demonstrará louvável comunhão de idéias
com o Executivo quanto a matéria do mais elevado interesse para o
povo mineiro. Por outro lado, estaremos lado a lado com a União, num
esforço para transformar os atos normativos oficiais em documentos
atualizados, coerentes e objetivos, além de viabilizar o acesso do
cidadão ao ordenamento legal. Salvo equívoco de nossa parte, Minas
Gerais está entre as primeiras unidades da Federação a sensibilizar-
se quanto ao tema, adotando providências efetivas para equacioná-lo.
Portanto, conclamamos os prezados Deputados a apoiar a tramitação
da matéria, para que possamos oferecer aos mineiros esse importante
instrumento, com profundas repercussões no nosso mundo jurídico.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, colegas Deputados e
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Deputadas, servidores da Casa, venho hoje a esta tribuna para
dar prosseguimento à divulgação das informações referentes à
discussão participativa do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - para o período de 2004 a 2007, bem como do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Esses projetos estratégicos
para Minas serão encaminhados com a lei orçamentária estadual até
o dia 30 de setembro. A Comissão de Participação Popular, com o
suporte técnico desta Assembléia, construirá, juntamente com a
Secretaria de Planejamento, processo de consulta pública durante a
tramitação desses projetos. E a primeira vez que isso acontece na
história do nosso Estado e das Assembléias Legislativas brasileiras.
Temos tradição de participação na lei orçamentária e nas audiências
públicas regionais. As Prefeituras também promovem a participação
popular por meio dos orçamentos participativos, mas ainda existe
pouca análise coletiva de projetos estruturantes que ditam caminhos
para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, dos
Estados e do País.

Neste ano, o Governo Lula, do PT, promoveu, pela primeira vez na
história do Brasil, audiências estaduais com consultas terriáticas aos
conselhos setoriais de saúde e assistência sobre as prioridades para o
Brasil. Foram 26 audiências regionais, sendo uma em cada Estado, e
mais uma no Distrito Federal, que reuniram 2.170 entidades da
sociedade civil brasileira, ou seja, quase 5 mil pessoas. No dia 29 de
agosto, apresentou-se o Plano Plurianual - PPA Brasil -, com 374
programas e 4.300 ações, totalizando investimentos da ordem de
R$1.800.000.000.000,00 para os próximos quatro anos em todo o
País. Nós, da Comissão de Participação Popular, tivemos a honra de
integrar o PPA aqui em Minas, cumprindo deliberações da resolução
que criou essa comissão permanente, com o apoio da Mesa desta
Casa. Tivemos diálogo construtivo com a Secretaria de Planejamento
e, no dia 17 último, fechamos calendário de audiências para o mês de
outubro. Muito mais do que comunicar, gostaria de fazer convite
sincero aos Deputados, independentemente da atribuição de cada um
de analisar livremente o PPAG e o PMDI, para que ingressem
conosco nessas discussões.

Essas audiências públicas foram organizadas juntamente com
entidades da sociedade civil, como UFMG, Ação Social
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Arquidiocesana, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de
Minas Gerais, FAEMG, CDL, entidades vinculadas aos servidores
públicos, etc. O calendário está fechado. No dia 2 de outubro, haverá
palestra de apresentação geral do PMDI e do PPAG. São projetos que
ditam as prioridades do Estado para os próximos quatro anos, no caso
do PPAG, e até 2020, no caso do PMDI. No dia 9 de outubro, haverá
uma discussão sobre os rumos do desenvolvimento econômico no
Estado; no período da tarde, os grupos de trabalho discutirão cada
projeto estruturador apresentado pelo Governo, com apresentação de
sugestões que poderão ser transformadas em emendas populares. Os
grupos de trabalho se dividirão em temas como infra-estrutura,
agricultura, serviços e indústria, energia e meio ambiente. Serão
discutidos, no dia 9, aproximadamente 15 projetos estruturadores. No
dia 16, haverá audiência pública sobre desenvolvimento social, com
debate geral no período da manhã e, à tarde, grupos de trabalho
sobre projetos estruturadores nas áreas de saneamento, educação,
segurança, habitação, Projeto Minas Sem Fome e trabalho,
totalizando mais dez projetos estruturadores. No dia 30, pela manhã,
haverá debate geral sobre modernização administrativa, gestão,
qualidade dos serviços públicos, servidores, política de pessoal e
recursos humanos. A tarde, grupos de trabalho sobre os projetos
estruturadores relativos ao centro administrativo, ao corredor cultural
da Praça da Liberdade e ao choque de gestão (pessoas, qualidade e
inovação na administração pública); e outro grupo sobre
modernização da Receita Estadual e parceria público-privada. No dia
24, será realizada audiência pública em Araçuaí, para marcar a
disposição de ouvir as contribuições do interior. Portanto, durante todo
o mês de outubro, a Comissão de Participação Popular estará
realizando essas audiências públicas, com ampla participação e
reuniões abertas. Solicitamos a incorporação das mais diversas
entidades e movimentos sociais. As sugestões serão transformadas
em emendas populares ao PPAG.

O Sr. Tadeu Barreto, Secretário Adjunto, e equipe têm participado
desses debates, auxiliando a interlocução dos movimentos sociais
com o corpo técnico que elaborou o PPAG. Não queremos
simplesmente legitimar planos, mas, como fizemos na reforma
administrativa, apresentar, com a voz da sociedade organizada,
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sugestões de aperfeiçoamento e de correção de rumos e novas
idéias.

E fundamental haver plano plurianual afinado com o interesse maior
do Estado. Aliados ao Secretário e à assessoria técnica desta Casa,
estamos estabelecendo, para o próximo ano, sistemas de
monitoramento, avaliação e revisão dos planos. Planos e
planejamentos são necessários, entretanto muitos da administração
pública não utilizam tais instrumentos. Melhor ainda quando o
planejamento for associado à participação popular, como faremos nos
30 dias na Assembléia. Mais importante que o plano e que a
participação popular é um plano participativo que seja executado, já
que, infelizmente, no Brasil, planos se transformam em documentos
de enfeite para estantes de políticos e de organizações
governamentais e não governamentais.

Portanto, nos anos subseqüentes, a Comissão de Participação
Popular e as comissões temáticas precisam exercer papel inequívoco
do Poder Legislativo: o de fiscalização, que diz respeito a
monitoramento de metas que constam de leis orçamentárias, planos e
projetos aprovados pela Casa. O processo de participação não se
esgotará na incorporação e apresentação de sugestões ao plano nem
na avaliação do planejamento a ser aqui soberanamente votado.

Tenho outro assunto a tratar. Encontrei-me com os Deputados Mauri
Torres, Bonifácio Mourão, relator da Constituição do Estado de 1989,
Adalclever Lopes e outros na entrega do original da Constituição de
1935. Por feliz coincidência, em conversa com um amigo psiquiatra, o
Sr. José Carlos Machado, tomei conhecimento de que o original
estava em posse da família há quase 70 anos. Rapidamente entramos
em contato com a Diretoria de Comunicação Institucional da
Assembléia e o corpo técnico, que criaram condições para que o
original fosse incorporado ao acervo da Casa. Presidida por Abílio
Machado e tendo como relator o saudoso Mílton Campos, a
Constituição também contou com a participação do avô do Deputado
Antônio Carlos Andrada e de outros parlamentares que fizeram
história no política.

Deputado Bonifácio Mourão, hoje estamos muito felizes. Um pais,
um Estado que não resgata, não registra nem guarda a memória
política e social dos seus trabalhadores e dos que o constroem,
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evidentemente, não se afirma como nação soberana.

Em nome desta Casa, agradeço à família Abílio Machado por essa
doação ao acervo da Assembléia, que é uma contribuição ao povo
mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, público das galerias, imprensa, senhoras e senhores,
ocupo esta tribuna, nesta tarde, para novamente chamar a atenção
desta Casa, do Poder Judiciário e da sociedade mineira para minha
denúncia. Há dois ou três meses aproximadámente, denunciei fatos
que dizem respeito à Juíza de Andradas, cidade do Sul de Minas. Há
denúncias e fitas gravadas, que hoje não exporemos, sobre a maneira
truculenta com que a Juíza dessa comarca trata as pessoas humildes.
Mas estão prontas para serem mostradas à sociedade mineira, à
OAB, ao Poder Judiciário e, principalmente, ao Poder Legislativo,
enfim, a todos os interessados. As pessoas humildes, que têm poucas
possibilidades de se defender, são alvo da Juíza.

O despacho da OAB chamava a atenção para a importância de
haver controle externo do Judiciário e dizia que, por essas e outras,
defendia-o. Formulamos denúncias à OAB, pedindo à Corregedoria de
Justiça providências e informações sobre o encaminhamento dado à
denúncia.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, parece que as vítimas viraram
agressores. A Juíza tornou-se vitima, pois contratou três advogados
para que essas pessoas retratem a denúncia de maus tratos.
Imaginem se essas pessoas humildes, sem condições de se
alimentar, terão dinheiro para pagar advogado!

Lerei o editorial do jornal regional "Andradas Hoje". Aliás, sempre
que achar conveniente o lerei, para que esta Casa e o povo mineiro
tomem consciência desses graves fatos. As pessoas envolvidas são
humildes e, muitas vezes, não encontram vozes para se levantar a
seu favor, pois a máquina do poder costuma triturar.

O editorial foi intitulado "Você deve ser a mudança que quer ver no
mundo" (Frase de Mahatma Gandhi.) - (Lê:)

Há duas semanas fomos intimadas a comparecer no fórum local.
Fomos? Quem? Eu, Rosângela, por ter publicado as denúncias de

rÀ



1100
maus-tratos e humilhações sofridas por algumas mulheres em
audiências presididas pela Juíza desta comarca.

As cinco corajosas e admiráveis andradenses que tiveram de voltar
ao local que as deixou traumatizadas foram: Maria Aparecida Pádua.
empregada doméstica; Adriana Pinto, dentista; Adriana Maria Barbosa
Teixeira, costureira; Silvana Maria de Oliveira e Francirlei Miolo,
doméstica do lar; além do advogado Dr. Edivino José Batista.

Não publicamos anteriormente em nossas páginas essas audiências
de retratação, pois jamais usaríamos esse jornal para benefício
próprio.

Optamos por esperar a audiência acontecer, para depois
publicarmos o fato em si. Pois bem, ela aconteceu na quinta-feira, às
1 5horas.

A 'vítima', no caso dessa retratação - pasmem, senhores leitores! -
não eram as mães que foram chamadas de prostitutas e outros
adjetivos, mas sim a Juíza. Já nós, que, com coragem e
determinação, fazendo valer os nossos direitos, resolvemos
denunciar, éramos as 'rés'!

O que a Juíza queria era simples. Que as mães humilhadas e
maltratadas se retratassem, ou seja, desmentissem publicamente as
denúncias de ofensas e humilhações feitas contra ela. A exigência
para que o processo fosse arquivado naquela audiência de
conciliação era a seguinte: cada uma deveria pagar uma multa de
R$240,60 - um salário mínimo -' que seriam destinados a uma
instituição de caridade. Assim, a Juíza encerraria o processo contra
todas! Simples, não é mesmo?! Não! Não é simples assim não,
principalmente quando as vitimas, que são as mães humilhadas e
maltratadas, ainda têm de desmentir um fato que jamais irá sair de
suas memórias, e ainda por cima pagar um salário mínimo de multa,
valor esse que muitas recebem para sobreviver durante todo o mês, e
ainda passam necessidades.

Que País é esse, amigo leitor, onde quem maltrata e humilha passa
a ser a vítima, e os humilhados, os réus? Que País é esse, amigo
leitor, onde quem mata é herói, e quem morre é bandido?

Até quando vamos ter que conviver com essa inversão de valores e
calar nossas bocas?

Para surpresa de muita gente, e talvez até da própria Juíza,
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optamos por ir até o final, pois contra provas não há argumentos,
e o que não faltam são provas de tudo o que foi publicado.

Não estamos com esse editorial batendo no peito dizendo que
saímos vitoriosas! Não, jamais faríamos isso.

Até porque ainda não fomos julgadas. Mas estamos, sim, lutando
pelos nossos direitos e exigindo que o erro e o dano moral seja
reparado, mas que seja na forma da lei e do lado certo, sem
corporativismo.

Uma pergunta que todas fizeram após o término da audiência, e que
realmente faz sentido: por que a Juíza participou dessa audiência, o
tempo todo, de óculos escuros? Será que é para não olhar dentro dos
nossos olhos e ter de admitir que estamos certas?

Você que está terminando de ler este editorial guarde bem as sábias
palavras do respeitado líder indiano Mahatma Gandhi: 'Você deve ser
a mudança que quer ver no mundo!'.

Fiquem com Deus, boa leitura e até a próxima semana, se Ele,
Deus, assim o permitir!" Rosângela Ferrari Granato, responsável por
esse jornal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores e senhoras que
nos acompanham, como podemos ficar calados ou cruzar os braços
diante de uma situação como essa? O que é um Juiz ou uma Juíza? E
um servidor do povo, que recebeu autoridade para estar ali para fazer
justiça. Não para humilhar, menosprezar ou oprimir ninguém.
Queremos que esta Casa acompanhe - e teremos cuidado para fazer
isso - para que a justiça seja feita e as pessoas se sintam protegidas
pelo poder público e não ameaçadas.

Uma das senhoras, Francisley, disse: "Não sei por onde começar.
Eu me sinto humilhada, sim, de novo. Até porque estou amamentando
e no momento da audiência tive que sair para amamentar. A gente é
vítima. E chegando lá, virou o jogo. Além do papo de querer que a
gente pague alguma coisa para o Estado ou coisa assim eu acho que
ela deveria pagar alguma coisa para a gente. Porque quem foi
humilhado mais ali fomos nós".

Queremos deixar registrado esse editorial e esperamos que os
órgãos responsáveis por apurar e por estabelecer a justiça funcionem.
Acredito que a Corregedoria, que tem todas as informações e as fitas
dessas denúncias, já deve estar tomando medidas para verificar a
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verdade e estabelecer a justiça. O que não pode acontecer é
alguém que foi humilhado virar réu. E quem humilhou virar vítima. Isso
não é possível. Se não houvesse fita, documentos e testemunhos
disso, não estaríamos falando nesta tribuna.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado
Miguel Martini, tudo na vida tem o seu tempo e a sua hora. A Bíblia e
os Evangelhos, com tanta sabedoria, nos ensinam que há um tempo
para tudo. V. Exa. sabe muito bem que esse fato já tem mais de
quatro anos. Isso aflorou agora e V. Exa. entra nessa briga com a
Juíza. Como vizinho de Andradas, em Poços de Caldas, tenho
acompanhado à distância, porque não faço política em Andradas,,
como V. Exa., os Deputados Dalmo Ribeiro. Alencar da Silveira e
tantos outros têm feito. Pela vizinhança, até tenho alguns votos em
Andradas, mas acompanho a vida de Andradas mais por vizinhançã,
porque sou de Poços de Caldas.

Tenho as melhores referências e informações sobre a seriedade, a
competência e a integridade da Juíza daquela Comarca. Acho muito
estranho que esse caso tenha acontecido há tanto tempo e vire uma
celeuma a ser debatida até na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais depois que uma jornalista briga com a Juíza.

Não sei a razão da briga da jornalista com a Juíza, mas esse fato
está fora do seu tempo e do seu lugar. O lugar foi em Andradas e o
tempo foi há quatro anos. No entanto, estamos discutindo esse tema
levantado por V. Exa. Esse assunto já foi abordado aqui nos últimos
dias. Agradeço a oportunidade que V. Exa. me deu para dar o
testemunho de que em Poços de Caldas, a 50km de Andradas, as
referências que tenho da Juíza são de uma pessoa séria, correta,
íntegra e que cumpre com regularidade e eficiência o seu mister de
Juíza de Direito.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado Deputado Sebastião Navarro,
eu também ouvi muitas pessoas, até mesmo de Andradas, falarem
sobre a firmeza da Juíza. Essa questão não está sendo considerada,
ela não está sendo condenada nem estamos levantando dúvidas
sobre sua honestidade. O que não se admite é que use o poder
conferido pela magistratura para humilhar pessoas. Isso ela não pode
fazer. Isso é voz corrente em Andradas. Ela é useira e vezeira em
humilhar pessoas e em abusar do poder que tem. Se V. Exa. andar
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pelas ruas de Andradas, V. Exa. vai ouvir isso também.

Por que só agora? Não posso falar daquilo que não conheço. Falo
do que sei. Se tivesse tomado conhecimento desse fato no tempo em
que ocorreu, teria denunciado da mesma forma. Não acho que quatro
anos possibilitam esquecer uma atitude como essa. As informações
confirmam o fato. Tanto é que essas pessoas mesmo sendo humildes
e sob ameaças confirmaram as suas denúncias.

Não estou falando da jornalista, que está sendo ameaçada por
causa da publicação. Não entrarei em briga por razão pessoal.
Apenas trago a este Plenário matéria grave, pois pessoas não podem
ser humilhadas. V. Exa., se quiser, pode conhecer a íntegra do fato e,
tenho certeza, sentirá o mesmo que senti: revolta e necessidade de
fazer algo para corrigir a situação.

A oportunidade de denunciar nem sempre se manifesta quando
queremos. Certamente, essas pessoas humilhadas não tiveram como
fazer essas denúncias ou não devem ter-se sentido seguras. Tão logo
tenham-se sentido seguras, corajosamente fizeram-nas. Portanto, não
há outra motivação senão a de que esses fatos falam por si mesmos.
O que faço é apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares. A
Juíza tem de tomar sua postura de Juíza, mas respeitar todo cidadão
que se colocar à sua frente. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira* - Obrigado, Sr. Presidente. Deputados,

Deputadas, pessoal das galerias, TV Assembléia, devido ao tempo,
não foi possível apartear o Deputado Adelmo Carneiro Leão, mas tive
a oportunidade de conversar com ele. Como membro também da
Comissão de Saúde, penso que não só essa Comissão, mas também
toda esta Casa, precisa tomar providências em relação à lei
complementar que diz respeito à questão da saúde e do atendimento.
Realmente, a saúde de Minas Gerais está no CTI, necessitando de
providências, antes que morra.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitei cópia do relatório do
jurista contratado por esta Assembléia relativo aos supersalários dos
funcionários do Legislativo. Peço também a V. Exa. cópia do relatório
para analisar e fornecer as informações e os esclarecimentos que,
todos os dias, são solicitados pelas pessoas que encontramos em
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cada viagem e em cada cidade por que passamos.

Ontem, tive oportunidade de assistir ao programa do qual V. Exa.
participava juntamente com o nosso amigo, combatente, referência do
Legislativo, Vereador Antônio Pinheiro.

Tenho dito para todos que o Brasil, o Estado de Minas e esta Casa
mudaram, e ouvi, naquele programa, em que V. Exa. foi interpelado
não só por ele, mas também por outros participantes, denúncias
gravíssimas de que, no Governo Hélio Garcia, alguns Deputados
desta Casa receberam propina, no valor de US$400.000,00.

A Mesa, as comissões e nós, Deputados desta Casa, precisamos
apurar os fatos e convidá-lo, como ex-parlamentar, a vir dar alguns
esclarecimentos. Fico incomodado quando me pedem informações ou
explicações quanto aos salários dos parlamentares, que é de domínio
público, e solicito a V. Exa., como 2°-Vice-Presidente da Casa, que
interceda junto à Mesa para apurar as denúncias feitas no programa e
pedir maiores esclarecimentos do Vereador e dos participantes do
programa.

Agora, Sr. Presidente, quero afirmar que tudo o que o cidadão não
deseja no momento é o que foi noticiado, ontem e hoje, pelos jornais:
o Governador Aécio Neves vem propor novos tributos, para desespero
do povo, principalmente da grande massa de desempregados ainda
não engajados no milagre do crescimento anunciado pelo Governo
Federal.

Já adianto a minha intenção de votar contra a taxa de serviço
potencial, criada a pretexto de equipar o Corpo de Bombeiros e cujo
valor corresponde a quase 30% do já minguado salário mínimo atual,
para quem mora em imóveis com extensão de 60m 2 a 300m2. Imagino
a apreensão e o impacto causados ao trabalhador, ao pai de família e,
principalmente, ao desempregado com a repercussão dessa notícia,
pois as famílias deste Estado estão comprimindo seus salários,
deixando de consumir bens de primeira ordem, como sabonetes, para
adequar sua renda aos gastos.

Enquanto a sociedade fixa seu olhar em Brasília, nos rumos da
reforma tributária, que, aparentemente, não pretende aliviar em nada
a carga tributária que pesa sobre os ombros da população, o
Governador quer abocanhar uma fatia do mirrado ganho do cidadão,
por meio de um imposto injustificado.
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Vejo, com perplexidade, a tranqüilidade com que os técnicos do

Governo fazem as contas para dizer quanto o Estado arrecadará com
a criação de mais um tributo, insensíveis à aflição que atinge tantos
lares. O Governo quer buscar, na sociedade mineira, o custeamento
da instituição do Corpo de Bombeiros, de grande respeitabilidade e
relevantes serviços.

Condeno mais esse imposto, por não considerar justo que os
Governos continuem a resolver seus problemas de caixa em cima do
sacrifício dos assalariados, para pagar as contas dos Bancos
internacionais e .os empréstimos tomados sem que esse mesmo povo
tosse consultado.

Lamento também o destino do Estatuto do Desarmamento aprovado
na Câmara, ontem. Foi um engodo, uma mentira, um teatro, pois não
mudou o atual contexto. Jogam no mercado centenas de armas por
ano. Como é triste observar a força do "lobby" neste País, que possui
uma das maiores taxas de assassinatos do mundo.

Então, sabemos das dificuldades por que passa o Governo,
principalmente a Polícia Federal, O armamento encontrado e
apreendido é o contrabandeado. O projeto apresentado ontem no
Congresso não passou de um teatro e de uma mentira.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado José Milton - Faço uma referência ao meu Município de
Conselheiro Lafaiete, uma das cidades mais importantes de Minas
Gerais, que completa 213 anos de sua emancipação política, ocorrida
em 19/9/1790. O Arraial de Campo Alegre dos Carijós foi elevado à
condição de vila em 1790, passando a ser denominado Real Vila de
Queluz. Pela Lei n° 11.274, de 27/3/1 934, mudou-se o seu nome para
Conselheiro Lafaiete, em homenagem ao seu ilustre filho e
Conselheiro do Império, Lafayette Rodrigues Pereira, que foi um dos
maiores juristas do Império, Senador, jornalista e Embaixador.

Registro a minha demonstração de carinho para com a minha
cidade, Conselheiro Lataiete, parabenizando-a pela passagem do seu
aniversário, amanhã, dia 19 de setembro.

Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, assim como V. Exa.,
que tem todo carinho e amor pela cidade de Ouro Fino, tenho por
Conselheiro Lafaiete o mesmo sentimento. Não nasci naquela cidade,
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mas estou lá, há mais de 20 anos, desempenhando o meu
trabalho com muita dedicação. Conselheiro Lafaiete é uma cidade
muito hospitaleira, tendo participado da história de Minas Gerais,
desde a época do Império, em todos os momentos da vida política do
País: na Inconfidência Mineira, na Revolução Liberal e na Segunda
Guerra Mundial, ocasião em que enviou à Itália inúmeros
expedicionários. Essa cidade merece todo o nosso respeito e tem, no
cenário político mineiro e brasileiro, uma importância enorme.
Estamos levantando a bandeira da nossa querida Lafaiete. Transmito
a todo o povo, ao Prefeito Vicente Faria, ao Vice-Prefeito Dr. Alonso e
à nossa Câmara Municipal os nossos parabéns pelo aniversário da
cidade. Obrigado.

T Parte (Ordem do Dia)
1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a libra

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

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte, cujo teor foi
publicado na edição anterior.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com  a palavra, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
imprensa, funcionários públicos que nos visitam, mais uma vez
cobrando-nos a rejeição de um veto do Governador Aécio Neves, é
uma pena que o veto não é votado com voto aberto. Deveria sê-lo,
sempre defendemos essa postura. Há Deputado da base de Governo
dizendo que o PT é quem trai na hora de votar. Ouvimos isso ontem à
noite. Sugiro sentarmo-nos um com o outro e fiscalizamos o voto.
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Quero mandar um recado para esse Deputado, pois, se ele tem
essa dúvida, poderemos resolver. Por nós, o voto seria aberto. E fácil
averiguarmos o voto de cada um. Em não sendo aberto, resta-nos
esperar que a consciência de cada Deputado funcione, O que não é
possível é dizer aquilo que não constitui a verdade. Nossa posição é
clara.

Venho à tribuna tratar do assunto das tarifas, sobre o qual começou
a falar o Deputado Célio Moreira. Essas tarifas foram enviadas,
ontem, a esta Casa, em segredo, em sigilo, pelo Vice-Governador,
Clésio Andrade. Neste caso, assinou em nome do Governo. Não tive
acesso a isso mais cedo. Até tentei adquirir o projeto como um-todo,
junto à Presidência da Casa, mas só consegui hoje, por volta do meio-
dia. Logo, não foi possível à nossa bancada fazer um estudo
detalhado; todavia, ninguém nesta Casa, nem mesmo a base de
Governo, sabe dizer o que significa esse projeto e o que ele contém.

Neste País, precisam ser discutidas as modificações tributárias. A
reforma tributária do Governo Federal, sobre a qual ouvi diversas
críticas advindas do PSDB e do PFL, está sendo amplamente
discutida. O relator, Deputado Virgílio Guimarães, estava até cansado
de discuti-Ia. Nesta Casa, atendendo à proposta do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, realizou-se seminário sobre a matéria, quando
contamos com a participação de Prefeitos, representante do Governo
do Estado, Deputados, representantes do empresariado e das
entidades dos trabalhadores, fora diversas audiências que foram feitas
com setores da sociedade. Pode-se discordar ou concordar com o
conteúdo final, mas debate houve. Antes de ir ao Congresso Nacional,
houve reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
criado pelo Governo Lula, para que empresários e trabalhadores
dessem sua opinião sobre a reforma. Houve e ainda está havendo
ampla discussão. Ontem, acabou a votação, em 1° turno, mas
continuará sendo discutida no Senado. Ademais, o Governo Lula fez
questão de que os Governadores participassem do debate.

O Governador Aécio Neves disse que nada poderia passar sem a
opinião dos Governos dos Estados, que queria participar, ouvir e
saber sobre a reforma. Ontem, mandou-nos um projeto, sobre o qual
absolutamente ninguém discutiu, a não ser ele próprio, sua equipe
técnica e o Vice-Governador. Perguntei a diversos Deputados da base

rs



1108
de Governo, mas nem mesmo eles sabem o que são essas taxas.
Esse, sim, é um pacote. Depois, acham ruim quando dizemos que se
trata de pacote. Pacote é aquilo que vem fechado, sem que ninguém
conheça o conteúdo. Temos de desembrulhá-lo para sabermos o que
há dentro e vermos se é possível ou não fazer correções. Mas chegou
na forma de um pacote, de um segredo. Infelizmente é assim que
chega o que já podemos chamar de "tarifaço" do Governo Aécio
Neves, enviado por intermédio do Vice-Governador, Clésio Andrade,
porque o Governador se encontra no exterior.

Fato é que não houve nenhum processo de discussão. Nenhum
sindicato, seja patronal, seja dos trabalhadores, discutiu o aumento de
tarifa. As áreas ambiental, de segurança pública, dos bombeiros, não
discutiram e sofrerão os reflexos disso. Quem tem carro, quem não
tem, quem anda a pé, quem não anda nem a pé nem de carro, não
discutiu. Ninguém discutiu. O fato é que isso chegou à Casa, ontem, e
contém coisas completamente absurdas.

Ficou claro durante os debates da reforma tributária nacional que
não poderia haver aumento de carga tributária. O relator Virgílio
Guimarães dizia toda vez: "Não há aumento de carga tributária". O
PFL e o PSDB diziam: "Há aumento de carga tributária". O debate era
se deveria ou não existir esse aumento. Todos concordavam que não
deveria. Havia opiniões diferentes, mas o parâmetro era não haver
aumento de carga tributária, porque o País já não agüenta aumento
dessa carga.

No entender do PT não houve, na reforma tributária nacional,
aumento de carga tributária. Na média, não houve, porque tivemos
diminuição da carga tributária dos gêneros de primeira necessidade,
dos produtos mais comprados pela população mais pobre, e foram
aumentadas as tarifas de produtos menos consumidos, artigos não
alcançados pelas classes populares. Isso foi o que sempre falou o
relator. Houve o cuidado de não se impor aumento de carga ao setor
produtivo, até pela recessão. Essa era a idéia de todos os partidos. O
consenso era para não haver aumento de carga tributária.

Esse projeto, que foi enviado agora pelo Governo Aécio Neves, é
simplesmente aumento de carga tributária. São tantos aumentos de
taxas, e falarei sobre algumas delas, que precisamos verificar o que
significam esses aumentos.
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Queria, de antemão, explicitar nossa divergência tanto em

relação à forma como isso chegou a esta Casa, sem discussão,
quanto pela caracterização de um brutal aumento de carga tributária.
Isso sem o Governo fazer as contas do quanto a reforma tributária
nacional significará - segundo o Governador Aécio Neves, não seria
pouco - de alívio para o caixa do Estado.

Já existe a reforma tributária nacional, que irá repercutir
positivamente nos Estados. Tudo isso nos coloca na obrigação de
dizer que não é correto o Governo enviar esse tipo de projeto agora,
sendo que a discussão da reforma tributária está sendo feita no
Congresso Nacional. O Estado não pode, no dia de hoje, impor taxas.

Algumas taxas são completamente absurdas. Ficamos até com má-
vontade de discutir esse aumento e essa criação de taxas. Vou ler
algumas. A insensatez é tão grande que não sei como comentar.

São muitas tabelas. Peguei a tabela M: "Lançamento e Cobrança da
Taxa de Segurança Pública". Já existe Taxa de Segurança Pública,
não estou falando da que já existe. Temos até de ver se existe
bitributação, que seria outro problema jurídico. Continuando:
"Lançamento e Cobrança das Taxas de Segurança Pública
Decorrentes de Serviços Prestados pela Polícia Militar de Minas
Gerais". Então, a Polícia Militar prestará o serviço, e pagaremos por
essa prestação. Mas já pagamos por isso, quem paga impostos paga
pelos serviços da Polícia Militar. Mas agora pagaremos pessoalmente.

Reze, Padre João, para não ser assaltado. Se for, você pagará para
o assaltante e para o Estado socorrê-lo. Reze e pense se deve
chamar a polícia.

De acordo com a tabela, se a polícia for chamada para qualquer tipo
de ocorrência, você pagará R$12,49. Há dúvida se é por policial ou
pelo ato de chamar a polícia. Se você for assaltado, chame apenas
um policial, pois, se forem dois, serão R$25,00. Se o policial for de
motopatrulha, você pagará em torno de R$2,50. Serão quase R$15,00
para um policial de moto, se você chamar o socorro da Polícia Militar
no caso de assalto ou briga. Se o policial chegar de patrulhamento
básico, serão quase R$10,00. Se chegar de ROTAM ou tático móvel,
custará uma fortuna, pois só do tático móvel são R$16,66. Se você
precisar de helicóptero, é melhor chamar o ladrão, porque serão
R$2.000,00.

rÁ
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As taxas estão sendo criadas para que o Governo preste o

serviço de segurança pública. Há ainda a escala do Corpo de
Bombeiros. Devemos rezar para que não precisemos dele. Os
Pastores também devem orar para que nada de mau nos aconteça.
Caso contrário, além da ausência de segurança, fruto do aumento da
miséria, pagaremos pelo serviço prestado.

Há quem considere uma vitória, pois o índice de criminalidade
diminuirá, uma vez que ninguém fará ocorrência. Se fugirmos,
seremos duplamente assaltados. O índice de criminalidade cairá, pois
pensaremos duas vezes se é preciso fazer a ocorrência, já que, em
geral, não recuperamos o que perdemos. Se, por exemplo, você tem o
cheque roubado, deverá chamar a polícia para fazer a ocorrência,
pagando também pela expedição de BO. Como cada folha custa
R$0,25, devemos pedir ao policial para fazer boletim conciso. Se
houver acidente de trânsito sem vítima, você paga R$21,21. São
apenas alguns dos pontos da Tabela M.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Rogério Correia, que, de imediato, como Líder do Bloco PT-PCdoB,
com todas as ressalvas com relação ao pacote que caiu sobre nossa
cabeça, está realizando estudos importantes para informar a
população mineira.

Ontem, Deputado, fui informado por alguns servidores que existe a
conversa de que o Bloco PT-PCdoB está defendendo a rejeição do
veto, mas não votará dessa forma. Ontem, determinado Deputado
disse que os servidores não devem procurar o nosso Bloco, porque é
tudo conversa fiada. Disse isso ontem, à noite. Fomos até elegantes
com ele. Como a sessão se prolongou, voltou e reafirmou o que havia
dito. Fiz as contas: o Deputado que nos acusou integra um bloco de
29 Deputados. O nosso tem 16. Portanto, o total é de 45 Deputados.
Votaremos pela rejeição do veto. Sugiro que os servidores procurem
esse parlamentar - que não é de conversa fiada -, porque, com
certeza irá garantir os 29 votos do seu bloco. Assim, teremos 45 votos
favoráveis à derrubada do veto. Aí, veremos quem conversa fiado
nesta Casa.

Discordo desse Deputado. Não atribuo votação de matérias a
conversa fiada. Muitas vezes, o parlamentar da base de Governo
deseja assumir determinada atitude, mas, por pressão ou decisão do
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partido, age de outra forma. Não julgo os parlamentares nem os
partidos, como o fez, ontem, aquele Deputado. Todos que estão aqui
devem ser respeitados. Já que acusou o Bloco PT-PCdoB, lanço este
desafio: como a conversa não pode ser feita conosco, que converse
com os servidores, angarie muitos votos, para que, na próxima
semana, possamos rejeitara veto.

Deputado Rogério Correia, concordo com V. Exa. O Brasil possui
uma das mais altas cargas tributárias do mundo: 36% do PIB são
impostos. Além disso, a injustiça tributária é muito grande, pois quem
paga mais impostos • são os trabalhadores, a classe média, os
pequenos e médios empresários. Todos os produtos que consumimos
têm impostos embutidos. Agora, chega a esta Casa esse pacote de
taxas e impostos. Vejam a questão das estradas: pagamos a CIDE,
que é federal, o IRVA, estadual, e o imposto de renda. Apesar disso,
as estradas continuam péssimas. A solução é privatizá-las. Aí,
pagaremos pedágio. E o cidadão que sofre o infortúnio do assalto à
mão armada? E aquele que tem seu carro batido? Terão de pagar
para fazer o BO. Se estiver passando por situação difícil, virá um
helicóptero para salvá-lo. São R$1.745,00. Daqui a pouco, teremos de
pagar para respirar. Será que isso também consta nesse pacote?
Pode ser que sim, em vista de tamanha sanha arrecadadora.

Precisamos ter muita cautela e atenção quanto a esse projeto.
Parece-me, Deputado Rogério Correia, que está sendo instituída uma
espécie de taxa preventiva: todos os imóveis residenciais acima de
60m2 serão taxados no mínimo em R$47,00 ou R$60,00. Depois, V.
Exa. pode esclarecer-nos a esse respeito. Essa taxa deverá ser paga
todos os anos, mesmo que o proprietário não tenha utilizado os
serviços do Corpo de Bombeiros. E uma expectativa de incêndio. A
pessoa pode até torcer por que haja incêndio em sua casa, a fim de
se compensar o que já pagou.

Por isso, precisamos de muita atenção. Parabenizo V. Exa. por esse
cuidado com os projetos que dizem respeito ao povo mineiro.
Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço as palavras do Deputado
André Quintão. Para que não pairem dúvidas, lerei trechos da
mensagem assinada pelo Vice-Governador, Clésio Andrade, que
acabou dando o "chamegão" no projeto do Governo. Coitado!
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Infelizmente, desempenhou o papel de assinar algo tão
desagradável, aliás, não é a primeira vez que isso ocorre. Os
servidores se lembram da proposta da reforma administrativa, que
estava para ser enviada a esta Assembléia? Na época, o Governador
estava na Europa. Ao voltar, desautorizou o Vice-Governador, dizendo
que não era nada daquilo. Depois de algum tempo, o pacote da
reforma chegou. (- Lê:)

"Mensagem n°... - Cria taxa pelo serviço potencial de extinção de
incêndio, a ser cobrada nos 32 municípios em que o Corpo de
Bombeiros mantém estrutura de combate ao incêndio."

E como se fosse o IPTU do incêndio. (- Lê:)
"Cria taxa pelo cadastramento ou reavaliação anual dos

responsáveis técnicos de empresas...; cria taxa pela produção e
fornecimento de informações e estatísticas; cria taxa para serviços
prestados sem remuneração, identificados no comparativo com a
legislação de outros Estados, tais como registro de prontuário
estrangeiro, credenciamento ou revalidação de licença para
funcionamento de clínicas...; cria previsão de taxa para o fornecimento
de atestado de antecedentes criminais, com previsão de isenção para
pessoas carentes; cria taxa pela expedição de boletim de ocorrência
relativo à acidente de trânsito sem vítima; cria taxa pelo fornecimento
de cópia ou autenticação de folha, documento e boletim de ocorrência,
e pela expedição de certidão de qualquer natureza."

E continua criando outras taxas. Na própria exposição de motivos do
Governo, enumera várias delas.

O Deputado Antônio Genaro (em apar te)* - Gostaria de manifestar
minha opinião quanto aos detentores da função pública.

Esse pessoal necessita de tantos benefícios, e ainda podem ser
mandados embora após 10, 20 anos de trabalho? Esse tempo não se
recupera. Está faltando aos governantes bom-senso. Quando um
Governador novo chega, quer economizar, mas, para isso, não pode
prejudicar pessoas que já trabalharam tantos anos para o Governo.
Se eu estivesse no Governo, e com dez anos fosse colocado na rua,
ficaria desesperado, pois só saberia fazer isso. Como recomeçar? E
como se o Governo jogasse 20 anos da vida desse pessoal no lixo!
Sempre fui equilibrado, mas não aceito isso, muito menos a perda do
direito de prosperar. O direito ao qüinqüênio é o direito de prosperar.
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Quando se fala em impostos e taxas, da forma como está sendo
proposto, por exemplo, se for preciso chamar um helicóptero, é
preferível chamar os ladrões. E, para o Governo, que há muito tempo
vem roubando o povo, quem iremos chamar? O Bin Laden?

O Deputado Rogério Correia - Recebi um bilhete dizendo que o
avião de Bombeiros custaria R$5.424.00 por hora. Realmente, a taxa
está cara!

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento-o por
trazer à discussão essa proposta do Governador, o que me lembra a
discussão sobre o Governo de Estado. Qual o pano de fundo da
reforma tributária? Qual o modelo de Estado que desejamos, como
Federação? Essa proposta é de privatização da segurança pública, é
o Estado mínimo. Defendemos o projeto democrático popular, onde o
Estado é o responsável pela segurança, saúde, educação, políticas
públicas, e o Estado neoliberal defende que o Estado seja mínimo, e o
restante sustentado pelas organizações privadas.

Com isso não concordamos. Trata-se de Situação e Oposição nesse
aspecto, de modelo de Estado. A reforma tributária desonerará os
produtos alimentícios, fará grande partilha de bens. As leis
complementares deverão dar solução para os Estados produtores de
tais alimentos. Como o Rio Grande do Sul, produtor de arroz, receberá
o ICMS? A defesa da desoneração dos produtos está feita. No
máximo, serão pagos 4%, podendo haver isenção total. O problema
da reforma tributária ao qual o Deputado se referiu, o aumento de
impostos, não é real.

Solicito aos meus assessores que façam o boletim de ocorrência.
Anteontem dois deles foram assaltados próximo à Praça Sete, às
19h30min. Parados em semáforo, tiveram revólver apontado para
suas cabeças, apesar de vários policiais se encontrarem nas
proximidades. Felizmente suas vidas não foram ceifadas. Estados e
municípios vivem situação grave. Não se podem aumentar taxas, já
que o povo sofre e corre risco de morte. Recentemente, demos
testemunho sobre o ocorrido em Betim. Até hoje pagamos aluguel do
carro porque não recebemos o dinheiro da seguradora. Ao ser
perseguido pela polícia, um veículo colidiu com o nosso. Capotamos e
permanecemos no tiroteio, numa situação gravíssima. Vidas estão
sendo pisoteadas.
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Existem saídas para diminuir os custos. O sistema penitenciário

e carcerário está falido. Há despesa de R$800.00 a R$1.200,00 por
preso, valor pago por nós para que as cadeias se tornem escolas de
crime. Existem propostas concretas, com despesa de R$200,00 e
R$300.00 e com a participação da sociedade organizada, não apenas
as APACs, para diminuir custos e reeducar os presos jovens, que se
tornam criminosos ao serem encaminhados a penitenciárias. Em vez
de partirmos para soluções exeqüíveis, propomos aumento de taxas,
chegando ao absurdo de o povo passar fome. A CEMIG, a COPASA e
a TELEMIG inviabilizam nossas vidas. Há muitas pessoas, como
professores e advogados, desempregadas temporariamente, com..
linhas telefônicas cortadas. Não há medição dos impulsos. Quem nos
garante que não somos roubados?

Portanto, é fundamental investirmos em tecnologia e em pesquisas,
para que o cidadão seja respeitadô. Existem pesquisas sérias no
Estado, como as da Fundação João Pinheiro. Vamos descobrir
maneiras de angariar recursos para o Estado. Queremos somar
esforços para esta Casa sair na frente. Vamos criar comissão para
fazer propostas ao Governador. Não podemos ficar inertes-

Cria-se uma comissão especial para discutir, com profundidade, o
modelo de Estado que desejamos para Minas Gerais. Quais as
propostas concretas para respeitar os funcionários e criar recursos de
maneira justa? O Estado é rico. Pelo que leio, a Europa, que possui
um rego de água, ganha milhões porque investe no turismo. Se
também investirmos no turismo nacional e internacional, haverá
retorno, pois a região do Sul de Minas e outras são muito belas.

Companheiros e companheiras, somos inteligentes. Vamos achar
soluções que respeitem o povo e criem o Estado que tanto
desejamos.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
cumprimento-o pela presteza e acuidade com que V. Exa vigia os
interesses de Minas e de sua população.

V. Exa. já reage prontamente a esses projetos, que chegaram à
Casa no dia 16 e, hoje, foram distribuídos. O nosso primeiro impacto é
de ironia e de rir, pois o seu conteúdo é tão dramático que perdemos a
dimensão de reestruturação do Estado que ele comporta.

Quando cheguei a esta Casa, mesmo sendo Líder do Bloco de

rs
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Oposição, no meu primeiro discurso disse que compreendia as
dificuldades do Estado. Para enfrentar a crise histórica, fiscal e
financeira do Estado, decorrente de um modelo perverso que
herdamos e desestruturou o País e, evidentemente, os Estados,
precisávamos discutir com o Governador a saída, o projeto e o
programa. Isso preocupava-me e alertava-me. Em todas as crises
alguém perde, e é preciso escolher.

Não tem nem três dias, quando fomos votar o veto, ou seja, a
proposição inteligente do Deputado Sebastião Helvécio para dar mais
transparências às renúncias fiscais realizadas pelo Estado, o Governo
vetou e brecou essa medida de absoluta transparência. Vemos que
hoje a renúncia fiscal assume 25% dos recursos do Estado. Não sei o
que levou a Mercedes, nem quanto gerou de cargos, de empregos ou
de dividendos para seus Diretores. Mas sei que as cooperativas de
pequenos e microempresários, pequenos e médios agricultores,
recebem subsídios suficientes, mesmo sendo os que criam o
emprego.

Quando discutimos a necessidade da transparência à renúncia
fiscal, o Governo vetou. Porém para arrancar recursos com uma taxa
absoluta e completamente inexplicável contra a população, já
estrangulada pela crise econômica proveniente do Governo neoliberal,
ele prontamente responde.

Deputado Rogério Correia, não é esse projeto pontual que me
preocupa. Isso é parte do arcabouço de reformulação do Estado sob a
ótica neoliberal, haja vista os projetos das OSCIPs, que se encontram
nesta Casa e incorporam e absorvem o conceito de OS. Aliás, vimos
esses projetos no Governo Eduardo Azeredo, que anunciou a possível
privatização da FHEMIG. Devemos estar absolutamente alerta em
relação a isso. Vemos um conjunto de medidas que retomam o
modelo do Estado mínimo, ou seja, de transferir os serviços públicos,
de responsabilidade do Estado, para a iniciativa privada. Leia-se
privatização, terceirização e pagamento, pela população, desses
serviços.

Cumprimento V. Exa. e deixo um espaço para que conclua o seu
pensamento.

Não vamos apenas nos opor a esse projeto. A partir de agora, a
Bancada de Oposição, integrada pelo Bloco PT-PCdoB, estará
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vigilante contra a reestruturação do Estado de Minas Gerais, a
serviço da sua privatização, da terceirização, de um conceito de
Estado mínimo que só penaliza os que já pagaram, historicamente,
esses dez anos de modelo. Por isso quero cumprimentá-lo e deixar
claro qual é o meu voto particular e o voto do Bloco com relação ao
veto que está em curso, relativo á função pública.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Rogério
Correia, agradeço a oportunidade de debater com V. Exa. e esta Casa
a respeito de uma matéria relevante que preocupa a todos. A questão
tributária e fiscal no Brasil é de fato algo que, com certeza, está
diretamente ligada a esse processo de recessão, de desaquecimento
da geração de empregos, a essa situação que aflige a todos nós, ao
vermos em um País tão rico, com tantas potencialidades, reinar ainda
tanta pobreza, tanta desigualdade social. Ficamos assombrados,
porque temos a convicção de que este País é extremamente
competente, feito essencialmente por um povo laborioso, e
constantemente nos deparamos com mazelas sociais que crescem a
cada dia. Portanto, aumento de impostos, de taxas, ou  que quer que
seja, requer um debate profundo e não pode ser aceito como algo que
vai resolver, de uma vez por todas, os problemas que enfrentamos.
Digo isso com a certeza de que tanto nós, do PSDB, da base do
Governo, quanto o bloco de oposição queremos o melhor para o
nosso povo. Não tenho dúvidas de que o Governador Aécio Neves
também quer o que há de melhor para todos os mineiros. Está
iniciando um trabalho para governar Minas Gerais, buscando as
melhores condições para fazer um governo sério e austero.

Projetos dessa natureza serão debatidos com franqueza entre nós,
senão teríamos uma situação posta. A Oposição, representada por 16
brilhantes Deputados nesta Casa, iria se posicionar contra, a Situação
iria se posicionar a favor, e a questão estaria resolvida. Afinal de
contas, como já foi dito e decantado inúmeras vezes aqui pela própria
Oposição, bastariam os votos da Situação, e estariam aprovados os
projetos. Para que os debates? Ainda bem que não é assim que as
coisas ocorrem nesta Casa. As coisas têm mudado. Nossa
democracia se tem consolidado. O nosso Governador é um exemplo
de postura democrática para todos nós. Nosso Governador, que foi
base de sustentação do Governo Federal anterior, foi um dos
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Deputados que sempre lutou por Minas Gerais sem perder o
sentimento de lealdade para com o Governo. Basta lembrarmos, por
exemplo, o episódio de Furnas. Quando o Governo Federal falou em
privatizar Furnas, talvez uma das primeiras vozes que se levantaram e
agiram de forma consistente, defendendo os interesses de Minas,
demonstrando que aquela não era a melhor alternativa, foi o
Governador Aécio Neves, na condição de Presidente da Câmara dos
Deputados. Portanto, o próprio Governador nos dá o testemunho de
que o parlamento deve ser uma casa de debates, uma casa em que
se procure construir alternativas adequadas para o nosso povo. Assim
ocorreu com a discussão da reforma administrativa nesta Casa, um..
processo do qual todos partilharam - a Oposição, a Situação, os
servidores. Participei ativamente desde o primeiro momento e
continuo participando. Os desdobramentos que ocorrerão terão a
participação de todos. Ninguém pode prejulgar que a Oposição ou a
Situação resolve ou não resolve sozinha. A democracia há de se
construir com um debate sincero. E assim que me quero dirigir a V.
Exa. com relação a essas questões da reforma dos projetos ligados à
área tributária.

Não concordo com aumentos de impostos de uma forma que não
seja discutida com a sociedade, em que haja clareza de quem vai
pagar e, principalmente, que de forma clara venham a contribuir para
uma penalização maior ainda daqueles que já estão sacrificados em
nossa sociedade.

Farei uma referência histórica a nosso sentimento de defesa dos
interesses do povo mineiro e dos brasileiros. Não posso deixar de
lembrar que, em Minas Gerais, aquele que é sem dúvida a referência
para todos os mineiros, na defesa das liberdades e de todos os
valores da nossa gente, Tiradentes, talvez por uma situação muito
menos grave do ponto de vista fiscal e tributário, perdeu sua vida, mas
manteve sua convicção e sua dignidade. Naquela ocasião, o que se
considerava uma derrame de impostos era 1/5 do que se produzia, ou
seja, 20%. Hoje, no País, pagam-se 40% de impostos sobre tudo o
que se produz. Vivemos em uma condição de espoliação de nosso
povo. E certo que somos uma República, um povo que decide o seu
destino. Não somos escravos de um reino, mas temos de decidir o
nosso destino respeitando a força de quem trabalha e de quem tem a
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coragem de empreender qualquer negócio.

Tanto o Governo Estadual quanto o Federal precisam ter a visão de
que não podemos pensar que cabe ao PT criticar o Governo do
Estado e ao PSDB, o Governo Federal. Esse raciocínio não me basta,
porque é simplista demais. Cabe à Oposição e à Situação da Casa
discutirem juntas alternativas melhores para o nosso povo, tanto do
ponto de vista estadual quanto do federal. Acabamos de ter aumento
na alíquota que incide sobre a base de cálculo do PIS-PASEP de
25%: passou de 0,3% para 0,4%. Alguém pode dizer 0,3% para 0,4%
é 0,1%. Ora, na verdade, trata-se de mais de 25% de aumento.

Tivemos ainda um aumento próximo de 30% do Imposto de Renda
sobre pessoa jurídica prestadora de serviço, que interage
praticamente com todo tipo de cidadão, desde empresas
transportadoras até as mais diversas nas áreas de informática, dos
serviços de segurança e por aí afora. Portanto, são mudanças no
âmbito federal.

No final do ano passado, com a conivência do Governo do PSDB, do
qual faço parte - e entendo que trouxe grandes avanços para o País e
ainda tem muito que contribuir -, o atual Governo, com sua equipe de
transição e com conivência do Governo passado, promoveu
verdadeira derrama de aumentos de alíquotas de IPI em uma
enormidade de produtos. Houve um aumento substancial da carga
tributária em uma transição em que um Governo e outro, em tese de
oposição até então, foram coniventes para aumentar a carga tributária
sobre as costas do cidadão brasileiro.

Deputado Rogério Correia, uma discussão como essa deve ocorrer
sem paixão partidária, mas com paixão pelos interesses do povo
mineiro. Estaremos discutindo - e tenho a convicção - com
interlocutores equilibrados da parte do Governo do Estado, porque,
senão, debateremos com o Governador Aécio Neves, um homem de
história exemplar de democracia. S. Exa. quer, com certeza, o
equilíbrio fiscal do Estado - e é dever dele obtê-lo. Caso contrário, não
paga o 130 salário do servidor, não assiste adequadamente à saúde e
à educação no Estado. S. Exa. haverá de fazer uma interlocução
conosco para que o projeto tenha a melhor adequação à realidade do
povo mineiro, assim como procuramos fazer quanto à reforma
administrativa. Foram amplos os debates na Casa, e muitas, as
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mudanças. Diria que grande parte delas, sem dúvida a maioria,
não foi vetada. A que foi vetada continua sendo objeto de debate e de
discussão. E assim que deve ser.

Pode estar certo, Deputado Rogério Correia, de que estarei a seu
lado, assim como ao lado dos Deputados do PT e da base de
Governo, para discutirmos modelo de Estado e de gestão pública mais
adequados ao povo mineiro, respeitando os servidores, encontrando
solução para os casos absolutamente inadmissíveis - como a redução
de salários de quem recebe proventos há 15 anos ou mais - e
valorizando os Diretores de Escola. Faremos isso baseados em
entendimento com a base de Governo, pois acreditamos nisso e em
nosso Governador. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Certamente, estaremos dispostos a discutir com a base de Governo o
que estamos criticando, como sempre estivemos. Claro que fazemos
essa crítica baseado ainda em análise superficial.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
quero primeiramente parabenizá-lo por trazer essa reflexão a esta
Assembléia, aliás, a Casa certa para discutir com a sociedade os seus
interesses, pois tem a responsabilidade de votar e decidir sobre tudo o
que for de interesse da sociedade mineira.

Estava refletindo sobre os apartes e o pronunciamento de V. Exa. e
pensando no que disse o Governo Federal a respeito de não ter
dinheiro para honrar seus compromissos, para pagar os juros, o FMI e
toda a sociedade que lhe presta serviços. Da mesma forma, os
Governos Estaduais também dizem não ter recursos. Na semana
passada, nesta Casa, os Prefeitos disseram não poder arcar com os
compromissos assumidos. Os empresários e os cidadãos também não
têm dinheiro, assim como os trabalhadores. Só posso admitir um
empobrecimento visível da nossa sociedade. Isso está registrado nos
números, pois a economia do nosso País deve crescer em torno de
0,5%, e a população, 2%. Essa diferença significa aumento do
desemprego e, conseqüentemente, aumento da criminalidade, dos
aparatos de segurança, do número de alunos nas escolas públicas e
de pacientes nos hospitais públicos. Enfim, tudo verte, evidentemente,
nos compromissos do Governo, ou seja, de responsabilidade estatal.

0 Deputado Domingos Sávio foi muito feliz, pois não basta apenas
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criticar o Governo Lula e o Governo Aécio. Temos de achar saída
para o Brasil. Existem outras nações que encontraram seu caminho.
Como exemplo, posso citar a Coréia, país sem recursos naturais e
tido como pobre, mas que resolveu investir na educação e na
pesquisa científica e tecnológica, organizando o seu povo. Portanto,
desenvolver tecnologia, educar e organizar o povo, fazendo com que
o processo produtivo fique mais competente, pode levar o Brasil à
diminuição de custos, ao aumento da produtividade e à maior
participação no mercado internacional. Nosso País, hoje, participa
com menos de 1% desse mercado. Ou seja, se o Brasil deixar de
existir, ninguém sentirá falta. Não podemos nos contentar com isso.

E bom a sociedade brasileira saber que o projeto de reforma
tributária do Governo Federal abre espaço para o aumento efetivo de
impostos. Não se trata de opinião minha, mas dos analistas: é
absurdo pagar-se 36% do PIB em impostos, contribuições e taxas.
Essa é uma discussão que temos de fazer, pois temos compromissos
demais pelo empobrecimento da sociedade brasileira, e, por outro
lado, tem-se de aumentar a carga tributária, as taxas e os impostos
para cobrir esse déficit.

Portanto, a reflexão que V. Exa. traz a este Plenário é extremamente
importante. Esta Assembléia há de se debruçar sobre esse tema para
que possamos achar uma saída que não seja aumentar impostos-
Aliás, nosso Estado está pior que o Brasil em relação à aplicação em
ciência e tecnologia e, evidentemente, no ensino superior.

O exemplo da (JEMG é o mais evidente de que os outros Estados,
como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e
outros do Nordeste, estão encontrando seu caminho, enquanto Minas
encontra-se na sua apatia com relação à aplicação de seus recursos
no desenvolvimento científico e tecnológico e no ensino superior,
conteúdos estruturantes que possibilitam que o Estado produza mais
e recolha mais impostos, podendo, assim, dar um salário digno ao
funcionário público, de maneira geral.

Parabenizo V. Exa. por trazer esse assunto importante, não no
aspecto de apenas criticar o Governo, mas no aspecto de encontrar a
raiz do problema, para que possamos consertar o Estado e o País.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o Deputado Paulo Piau por
suas palavras. Evidentemente, precisamos fazer uma análise mais
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pormenorizada de toda a situação.

Quero apontar, mais uma vez, a nossa discordância quanto a esses
itens, criados a mais quanto à taxa. Essas observações devem ser
feitas, e o projeto precisa ser analisado com muito cuidado. Na tabela
M, por exemplo, há um item com os seguintes dizeres: 'Situações em
que o interesse particular do solicitante predomine sobre o interesse
público". Nesse caso, vêm, como o Governo anunciou pela imprensa,
os eventos. Mas depois irá acrescer aos eventos um texto que diz:
"Atendimento a ocorrências e solicitações não classificadas em outros
itens". Aí não será apenas nos eventos, mas em outros itens
quaisquer, exatamente com os mesmos preços da tabela. Nesse
ponto, temos a brecha para que o Governo cobre de qualquer pessoa,
considerando isso como um interesse particular, e não coletivo.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
parabenizo-o por trazer o assunto a esta Casa tão rapidamente.

Como a Deputada Jô Moraes disse, fico surpreso, pois tudo pareõe
uma piada. Temos de fazer um paralelo em relação ao Governo
Federal. Enquanto a União vem investindo em agricultura familiar e na
segurança, repassando para o próprio Estado valores vultosos a
serem aplicados no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, o Governo Estadual expolia o cidadão.

A situação é muito grave; e esse pacote, bastante preocupante. Sou
testemunha do programa do Governo Federal que visa à transferência
de renda e à unificação, envolvendo os Ministérios da Saúde, da
Educação, da Assistência Social, das Minas e Energia e da
Segurança Alimentar.

E importante falar da retomada de crescimento feita pela União.
Nunca tivemos tamanho investimento na agricultura e na pecuária. Se
um agricultor familiar pegar R$5.000,00 no Banco do Brasil, devolverá
R$4.300,00, ou seja, receberá um bônus de R$700,00. Esse é um
grande incentivo para a agricultura. Isso não é conversa fiada, O
Governo Federal está investindo no cidadão. Basta vermos o Plano
Safra, o investimento na segurança e o programa de transferência de
renda.

A Deputada Maria Tereza Lara foi muito feliz quando disse que esse
é o modelo de Estado que queremos. Precisamos de uma resposta
concreta, com ações concretas, dentro de um plano de trabalho e de
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um planejamento de todas as atividades.

Parabenizo V. Exa. por trazer esse assunto ao Plenário. Como
membro do Bloco PT-PCdoB, estarei empenhado sobretudo no que
vem trabalhando o Deputado Paulo Piau, ou seja, na questão do meio
ambiente, que V. Exa. não mencionou, mas faz parte desse pacote e
traz algumas aberrações. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Padre João.
Solicito ao Presidente que encerre a reunião, de plano, tendo em vista
que há pouco mais de oito Deputados em Plenário.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Lamento que o Deputado Rogério
Correia esteja fugindo ao debate, pois sabe que não há quórum para a
continuação da reunião. Seria bastante democrático se deixasse que
também falássemos, para ouvir o outro lado. Parece-me que a sua
intenção é de falar e não de ouvir. Teremos outras oportunidades para
discutir a questão.

Desde já, posso dizer a todos que o Governo de Minas, por uma
determinação legal, dispunha de um prazo máximo até o dia 16 deste
mês para encaminhar qualquer proposta referente a tributos e a taxas.
O Governo aproveitou, ocupou esse prazo e garantiu a possibilidade
de, até o final do ano, discutir essa questão, porque a reforma
tributária pode ensejar algumas modificações no Estado.

O debate será travado no Poder Legislativo. Lembro-me muito bem
que, quando a reforma administrativa nos foi enviada, o Deputado
Rogério Correia e os outros da Oposição disseram que se tratava de
uma catástrofe para os servidores públicos, porque o Estado estaria
aniquilado. Quando o processo foi concluído, a votação foi unânime
com relação a todos os projetos. Apenas um recebeu um voto
contrário. O mesmo aconteceu com esse projeto. No afã de ser
Oposição, disseram que seria um caos e um desastre. Não houve
tempo para que ninguém, nem eu e nem a Oposição, procedesse a
uma análise séria do projeto e identificasse questões que não
poderiam ser aqui aprovadas. A base terá também esse papel de
dizer que essa questão - como dissemos com relação à reforma
administrativa - não pode ser aprovada. Mas isso acontecerá depois
de um debate fundamentado, com dados e fatos, ouvindo-se o
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contraditório. Há esse afã de fazer Oposição e de dizer que será
um caos. O que o Governo Federal realizou nessa reforma
administrativa - que fazem questão de jogar para debaixo do tapete -,
aumentará 5% do PIB. Qualquer analista que, sensatamente, avalie a
questão, saberá disso. A CPMF foi aumentada, R$24.000.000.000,00
a mais serão arrecadados e deixariam de existir no final do ano, pois a
contribuição passaria a ser de 0,08%, mas voltou a ser de 0.38%
neste Governo. Seria preciso proceder a uma análise sensata, com
base em dados e fatos, para se dizer que se é a favor ou contra. Por
ser Oposição, tem dè dizer que é contra, fugindo do débate. O
Deputado dispôs de 60 minutos, e fiz questão de não aparteá-lo, para
deixar que expusesse as suas idéias. A idéia, Deputado Paulo Piau,
não é a de realizar um debate. Parece que o que fala não tem
consistência. Não fuja nem tema o debate. Teremos prazo para fazer
isso. Neste primeiro momento, é apenas o que eles imaginam; daqui a
pouco, será o real. Obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Ouvi o Deputado Padre João falar sobre a
importância do setor agropecuário, do agronegócio. Isso teve origem
nas universidades, que investiram em ciência e tecnologia; na
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais -
EPAMIG -, que, hoje, encontra-se em situação difícil, mas já teve seus
momentos áureos e continua dando sua contribuição para o
desenvolvimento da tecnologia no setor agropecuário; e na Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Há mais de 30
anos, alguém teve a clarividência de mandar nossos professores e
pesquisadores estudar, fazer cursos de pós-graduação. Ao voltarem
ao País, estão dando sua contribuição. E isso que está fazendo com
que nosso agronegócio - pequena produção ou produção comercial -
torne-se competente e dê ao País, hoje, US$24.000.000.000,00 de
superávit na balança comercial. O setor agropecuário importa pouco e
exporta muito. Não existe segredo. A função do parlamento, seja o
Congresso Nacional, seja a Assembléia Legislativa, seja a Câmara de
Vereadores, é discutir o que é importante para o crescimento e o
desenvolvimento da sociedade brasileira. Obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião de
debates de amanhã, dia 19, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 19/9/2003
Presidência da Deputada Jô Moraes

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
lvair Nogueira - Jô Moraes - Vanessa Lucas - Weliton Prado:

Falta de Quórum
A Sra. Presidente (Deputada Jô Moraes) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 22, às 20
horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/9/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto coelho;
aprovação - Questões de ordem - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 15.580; discursos dos Deputados
Antônio Júlio, Adalclever Lopes e Miguel Martini; questões de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; questão de ordem; votação
secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para votação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.592; encerramento da discussão - Chamada
para verificação do número regimental; existência de quórum para
votação - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 15.580; renovação da votação secreta;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação
da votação secreta; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição do número regimental;
inexistência de quórum para votação - Encerramento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernanda Faria - Adaiclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
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 Pacifico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Marília Campos
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

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

presente reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.579 e 15.582,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.580 seja apreciado
em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Solicito seja feita a chamada

para a verificação de quórum, para nos assegurarmos de que haverá
número suficiente de parlamentares em Plenário para a votação.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de..
quórum para a votação.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, muitos
Deputados registraram presença e se retiraram do Plenário, e, como
sabemos, com menos de 39 Depútados presentes não podemos
proceder à votação. Já seria milagre derrubarmos um veto com 39
Deputados, mas não tenho certeza de haver quórum. Portanto, peço•
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência informa à ilustre Deputada Maria
José Haueisen que a própria votação faz a verificação, e que, iniciada
a votação, os Deputados que se encontram no Salão Vermelho
adentram o Plenário a tempo de se votar com número regimental.

O Deputado Rogério Correia - De acordo com o requerimento
aprovado, estamos votando agora o Veto Parcial à Proposição de Lei
n°15.580?

O Sr. Presidente - Exatamente.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°

15.580, que autoriza o Poder Executivo a renegociar o pagamento de
despesa empenhada e reconhecida pelo Tesouro Estadual relativa
aos exercícios de 2002 e anteriores e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto ao § 4° do art. 2°. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estamos analisando mais um veto. Temos votado e discutido algumas
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matérias, e o Governo veta sem nenhum argumento lógico. Neste
mandato, presenciamos a submissão do parlamento. Existem dois
Governos: o do Governador e o da Secretaria da Fazenda, que tem
feito os maiores absurdos.

Estamos é prejudicando o Governador Aécio Neves, porque o que
votamos este ano inviabilizará o Governo do Estado, principalmente
no que diz respeito a desenvolvimento e investimento. Isso ninguém
tem dúvida, basta analisarmos os projetos. Empresário nenhum
investe em Minas Gerais ao ver como está procedendo a Secretaria
da Fazenda.

Os fornecedores do Estado têm confiscado, no seu pagamento, 18%
do ICMS. Esse é um dos absurdos, e a Assembléia permanece
omissa, não cumprindo com a sua obrigação constitucional de
fiscalização do Estado. Isso é confisco. A empresa fornece, e, para
receber, o Estado confisca 18% do ICMS. E agora vem o absurdo
desse veto.

O Governo enviou-nos outro projeto absurdo, penalizando aqueles
que forneceram para o Estado durante o Governo do Sr. Itamar
Franco, criando os leilões públicos para o pagamento dos credores. O
Estado, para pagar o credor, com atraso de dois a três anos, ainda
exigirá, por meio de regulamento, desconto mínimo. Então, o
empresário que quiser receber terá de dar outro desconta Dessa
forma, oferecemos emenda ao projeto. Os empreiteiros fizeram um
"lobby", solicitando que agíssemos a seu favor, para que pudessem ir
aos leilões de oferta de pagamento. Por que o empreiteiro não pode ir
ao leilão? Isso é um absurdo. Por que somente o pequeno empresário
tem esse direito? Assim, apresentamos uma emenda dispondo,
claramente, ser vedado ao Estado impedir, por meio de regulamento,
a participação de qualquer credor na oferta pública de recursos de que
trata o "caput" do artigo.

Nos argumentos dos técnicos da Fazenda, essa emenda não
poderia ser inserida, porque estaríamos abrangendo todos os
credores: dívida pública, etc., o que não é verdade, já que o "caput" do
artigo define, claramente, a questão. Apenas coloquei um artigo
dizendo que o Estado não pode privilegiar nenhum fornecedor na
oferta dos créditos. Se ele tem R$100.000.000,00 para pagamento
dos empreiteiros, estes terão de participar dessa oferta no leilão;
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porém os empreiteiros não participarão de um leilão com oferta
igual a R$500.000,00, R$ -1.000.000,00 ou R$2.000.000,00.

O Governador Aécio Neves tem pregado por todo o Brasil e feito
uma propaganda até excessiva sobre a seriedade e a transparência
de sua administração. Baseado nos seus discursos - e discutiremos
depois se o discurso é um e a prática é outra - e no seu projeto de
Governo, foi que apresentamos essa emenda. Ninguém ficará
excluído do leilão para o recebimento das dividas empenhadas e
reconhecidas. Isso não tem nada a ver com títulos de dívida pública.
Ele é que fala, não eu, que são empenhos feitos até 2002. Quem está
fornecendo para o Governo atual não tem de participar de leilão;
estão-se leiloando os créditos anteriores.

Ficamos tristes ao ver que os técnicos da Fazenda têm jogado o
Governador Aécio Neves no buraco. Sei que isso assusta muita gente,
mas tenho falado sempre que Minas está indo para o buraco.
Arrecadou este mês 35 milhões a menos de ICMS e vai recolher cada
vez menos por causa dessas atitudes do Governo. Pregam uma coisa
e querem praticar outra.

A nossa proposta merecia uma reflexão dos Deputados,
principalmente daqueles que defendem o Governador, o que também
faço. Mas tenho a coragem de mostrar o que está equivocado. E esse
é um dos absurdos. Se o Governo pagar os empreiteiros que já têm
garantido o seu pagamento em dívidas liquidadas e empenhadas até
2002, em detrimento do pequeno fornecedor, isso quer dizer que
existe esquema. Houve "lobby" nesta Casa para que deixássemos os
empreiteiros de fora. Como colocamos isso, pararam, e depois
ninguém falou mais. E o Governo, nas razões do veto, não apresenta
nenhum argumento. Está misturando títulos da dívida pública e outros.
O que tem a ver "eurobônus" com o "caput" do artigo apresentado?

Precisamos ajudar o Governador Aécio Neves, porque essas
denúncias recairão sobre ele. E tenho certeza de que ele não está por
trás disso porque nem sabe desse veto, desse projeto ou do artigo
que apresentamos - e o apresentei baseado no seu discurso. Mas, se
vamos ter um discurso e uma prática diferentes, esta Casa tem de
reagir. Chega de a classe política fazer um discurso e praticar outro!

Gostaria, Sr. Presidente, que a reunião fosse suspensa por cinco
minutos, para que os Deputados que estão defendendo o Governador
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analisassem a questão. Também sou da base, e não podemos ser
omissos com relação a algumas coisas que estão acontecendo, e
essa é uma delas. Se for mantido o veto, surgirão dúvidas. E isso que
não queremos para o nosso Governador. Desejamos que tenha
tranqüilidade para governar, para depois não ter de ficar apurando
denúncias disso ou daquilo, porque isso aqui está cheirando mal e
não pode continuar.

Ontem já mantivemos dois vetos, e o Deputado Sebastião Helvécio
encaminhou bem dizendo o que o Governo deseja. O Governo quer a
Assembléia cada vez mais submissa. Se fosse só isso, estaria muito
bom, mas nós estamos sendo omissos também. Quando se fala
qualquer coisa do Governo, tanto na reunião fechada quanto na
aberta ou no gabinete do Presidente, logicamente ligam para o
Governo dizendo que estamos fazendo oposição. Acho que ser amigo '
do Governo é dizer a verdade. Falar e bajular é mais fácil que
conduzir o processo. Talvez seja mais tranqüilo ser omisso, mas esse
não é o nosso temperamento. Estamos nesta Casa há 12 anos;
passamos por vários Governadores e vimos que a omissão e a
submissão desta Casa é que levaram Minas a ser hoje o quarto
Estado da Federação e o oitavo ou nono em certa parte da economia.

Se continuarmos a agir como estamos agindo, sem usar as
prerrogativas constitucionais do parlamento, infelizmente levaremos o
Estado ao 90 ou 100 lugar do PIB brasileiro. Isso é culpa da
Assembléia Legislativa. Incluo-me aí porque, em alguns casos,
também fui submisso, não muito omisso, porque sempre alertei. Sr.
Presidente, solicito a suspensão da reunião para analisarmos o veto
com tranqüilidade, para depois não dizerem que não alertamos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Caro Presidente, Srs. Deputados, o
que nos deixa estarrecidos é que, depois de uma licitação em que foi
praticado o menor preço, o Governo fica inadimplente e ainda vai
leiloar, pelo menor preço, aquilo que já licitou pelo menor preço. Ora,
feito isso e ainda dado o desconto, essas empresas deveriam ganhar
um certificado de que os seus preços eram os mais altos. Ganhou a
licitação o menor preço, e, depois de um ano, o Governo está
inadimplente, não pagou e ainda dá um desconto. Realmente, não dá
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para entender, há algo estranho. Por isso, estou com o Deputado
Antônio Júlio, pela rejeição do veto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores presentes nas galerias, ouvimos
discurso do nosso ex-Presidente, companheiro e grande parlamentar
Deputado Antônio Júlio, e também do Deputado Adalclever Lopes.
Algumas questões precisam ser esclarecidas e colocadas nos seus
lugares. O fato de um Governador, ao opor um veto, não saber o que
está fazendo é de uma lógica que não tem sustentação. Estamos
falando de um Governador que foi parlamentar por quatro mandatos,
que foi Presidente da Câmara dos Deputados, de alguém que está na
política por tradição o que foi assessor do saudoso Tancredo Neves.
Imaginar que o Governo Aécio Neves não montaria estrutura capaz de
dar a segurança às suas decisões seria, no mínimo, uma ingenuidade.
Não é verdade que o Governador não sabe. Ao opor esse veto, o que
ele quer é proteger o Estado daquilo que puder ser prejudicial a ele.
Logicamente, permitirá a participação no leilão do que for interessante
para o Estado.

O Governo tem de ter o direito de avaliar e dizer se nesse caso essa
empresa não pode participar porque está em débito com o Estado, ou
não tem os certificados necessários ou por outras razões. O Estado
precisa defender-se e se proteger. "A priori", ninguém está excluído,
mas o Governador e o Estado têm de ter o direito de se defender e se
proteger.

O dever do Governador do Estado é de proteger o que é do
interesse comum, do interesse público. Do contrário, estaríamos
criando uma camisa-de-força, impedindo o Governador de defender o
Estado no que julgasse conveniente. Esse veto precisa ser mantido
para dar ao Governo o instrumento necessário para se proteger.

Em segundo lugar, ninguém está obrigado a aceitar o leilão, que é
mais uma possibilidade de um Governo que tem interesse de pagar e
tem dificuldades de caixa - todos sabemos , isso é público. E não é
culpa desse Governo. E muito mais culpa do Governo anterior. Mas
essa é a realidade. O Estado deve mais do que recebe. E necessário
criar uma alternativa, uma possibilidade, conciliando o interesse de
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alguém que queira pagar com o de quem tem interesse em
receber com deságio. Então, o interesse público está preservado e até
mesmo atendendo àquele que prefere receber com menor valor, mas
receber já.

A orientação do Governo é que votemos "sim" para manter esse
veto e dar ao Governo a condição de analisar se é do interesse
público a participação de tal entidade ou empresa.

Fica aqui nosso apelo para que votemos "sim", para permitir que o
Estado se proteja. Volto a dizer que ninguém está excluído, mas o
Estado tem de ter o direito de dizer o que é melhor para si. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito à

Mesa a suspensão dos trabalhos por alguns minutos, uma vez que
está havendo entendimentos entre Líderes da Casa. Seria mais
oportuna a suspensão da reunião para que chegássemos a consenso
para a votação que já está iniciada.

O Deputado Rogério Correia - Gostaria de reforçar o pedido do
Deputado Antônio Carlos Andrada e solicitar também a suspensão da
reunião, mas que incluíssemos na discussão dos Líderes não apenas
o que fazer com a votação desse veto, mas também solicitar, em
especial à base do Governo, que converse conosco, pois não
obtivemos até agora resposta positiva relativamente ao veto, no que
concerne ao projeto de lei da Deputada Maria José Haueisen, que
proíbe que se incluam em cadastro restrição de crédito àqueles que
não pagam conta de água e de luz. Ainda não tivemos uma resposta
favorável do Governo para derrubar o veto.

Que se inclua na discussão dos Líderes o veto do Governador ao
apostilamento para a função pública e para os Diretores de escola.

Esperamos que o Governo converse conosco para chegarmos a um
acordo e, assim, na reunião da tarde, derrubarmos o veto que diz
respeito à função pública e o que se refere ao projeto da Deputada
Maria José Naueisen.

Que a suspensão da reunião se dê para firmarmos um acordo global
e não para nos atermos apenas ao projeto em discussão.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção às questões de ordem
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suscitadas pelos Deputados Antônio Carlos Andrada e Rogério
Correia, vai suspender a reunião por 20 minutos. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

Questão de Ordem
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, comunico que há

alguns companheiros que se dirigiram à sala de reunião de comissões
e solicitamos que retornem. Peço a V. Exa. que aguarde alguns
minutos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Domingos
Sávio que, durante o procedimento de votação, os Deputados
chegarão ao Plenário. Em votação, o veto.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 28 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna 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 de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados. Não há
quórum para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.592, que dispõe sobreformas de extinção e garantias do crédito
tributário, altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, a Lei n° 13.470, de
17/1/2000, e a Lei n°14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos incisos 1, II e
III e aos § 1° e 20 do art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, com a
redação dada pelo art. 29 da proposição, e pela rejeição do veto ao §
40 do art. 12. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Tendo em vista que os vetos encontram-se
sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição do número regimental.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.

Portanto, há quórum para votação.
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Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei n° 15.580, que autoriza o Poder Executivo a
renegociar o pagamento de despesa empenhada e reconhecida pelo
Tesouro Estadual, relativa aos exercícios de 2002 e anteriores, e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto
ao § 40 do art. 20. A Presidência vai submeter a matéria a nova
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Em votação, o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência torna sem efeito a votação. A Presidência
vai renovar a votação do veto. Em votação, o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 38 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. A Presidência, nos
termos § 60 do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz  chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há•

quórum para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que os vetos se encontram
sobrestando as demais matérias constantes na pauta, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 53a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/9/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2o Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n°15.592; votação secreta do veto aos incisos 1, 11 e 111 e § 1 0 e 20
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do art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, com redação dada pelo art.
29 da proposição; manutenção; votação secreta do veto ao § 40 do
art. 12; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.577; discurso do Deputado Chico Simões;
votação secreta; manutenção; declarações de voto; discursos dos
Deputados Zé Maia, Alberto Pinto Coelho e Chico Simões -
Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h1 3min, 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 Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura
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da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

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

reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.579 e 15.582, em
virtude da sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, bem como o veto à Proposição de Lei n° 15.580, apreciado na
reunião ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto

Pinto Coelho, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o
Veto à Proposição de Lei n° 15.592 seja apreciado em primeiro lugar.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.592, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário, altera a Lei n° 6.763, de 26/12175, a Lei n° 13.470, de
17/1/2000, e a Lei n° 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos incisos 1, II e
III e § 1° e 20 do art. 218 da Lei n° 6.763, de 1975, com a redação
dada pelo art. 29 da proposição, e pela rejeição do veto ao § 4° do art.
12. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255 do Regimento Interno. Em votação, o veto aos incisos 1, II e III e
§ 1° e 2° do art. 218 da Lei n°6.763, de 1975, com a redação dada
pelo art. 29 da proposição de lei.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
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Gustavo Valadares - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Fatia -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Manha
Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira
- Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados. Votaram "não" 19
Deputados, totalizando 54 votos. Está mantido o veto aos incisos 1. II e
III e § 1° e 2° do art. 218 da Lei n°6.763, de 1975, com redação dada
pelo art. 29 da Proposição de Lei n° 15.592. Em votação, o veto ao §
40 do art. 12.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Céhio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jô Moraes - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Pastor
George - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados. Votaram "não" 21
Deputados, totalizando 53 votos. Está mantido o veto ao § 4 0 do art.
12 da Proposição de Lei n° 15.592. Fica, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.592. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.577, que veda a inscrição do nome de consumidor de serviço
público em cadastro de restrição ao crédito. A Comissão Especial
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opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria
à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,
inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados. Os Deputados podem perfeitamente rever esse veto.

Não vejo nada de errado, que prejudique o Governo do Estado e
inviabilize-o. A Deputada Maria José Haueisen quer impedir que as
pessoas que não têm como pagar água, luz, tenham seu nome no
SPC. Será que isso é pedir muito? Não acredito que seja. E bom que
esta Casa entenda que muitas vezes o nome de determinada pessoa
pode ir para o SPC sem sequer ela ter consumido água e luz. Essa
pessoa pode possuir um barraco em uma cidade pequena e, ao ir
para uma cidade maior, à procura de emprego, é-lhe cobrada a taxa
mínima. Passados três meses, seu nome vai para o SPC. Isso ocorre
justamente neste momento, quando o Lula está abrindo os
microcréditos. Mais uma vez, peço à base de Governo: vamos dar um
voto para promover a dignidade dos mais necessitados deste Estado.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - Jô Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé
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Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 29 Deputados; votaram "não" 32
Deputados, totalizando 61 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.577. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declarações de Voto
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

graças a Deus, 32 Deputados foram sensíveis ao problema dos mais
pobres. E claro que a pessoa que tem boa situação econômica, o
empresário, aqueles que têm recursos, jamais ficarão um dia no
escuro e sem água em casa. Se cortarem a luz ou água pela manhã,..
à tarde estarão religadas. O Governo argumenta que a conta dos que
pagam será majorada com a dos inadimplentes. Disse à tarde - e
repito agora - que alegar isso é duvidar • da inteligência do povo
mineiro.

Peço às pessoas que estão me ouvindo, às pessoas da galeria, que
considerem o que o Governo está fazendo para os mais necessitados.
Na hora de pedir um voto, tudo é pelos pobres, para os pobres e com-
os pobres; na hora de executar os pobres, não tem piedade. Agradeça
a todos os que foram sensíveis a essa questão. Com a pressão que
existe, 32 votos é uma vitória. A vitória do Governo não vale a pena,
dá desgaste. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, minha declaração tem
a mesma conotação da que fez a Deputada Maria José Haueisen.
Avançamos bastante, pois inicialmente tínhamos, da Bancada do PT-
PCdoB, 16 votos, e conseguimos dobrar o número para 32 votos.

Queria agradecer aos Deputados da base de Governo, que
compreenderam que o projeto era justo e que não é preciso obedecer
a tudo que o Governador quer, porque ele também pode errar.
Tivemos 32 votos. Podemos, no veto seguinte, que diz respeito à
questão da função pública e das Diretoras de Escola, avançar. No
entanto, ainda não conseguimos chegar ao número necessário de 39
votos.

A Deputada Maria José Haueisen, além de elaborar um projeto
completamente correto e interessante, permitiu-nos também verificar
se tínhamos ou não votos suficientes para derrotar o Governo no dia
de hoje. Batemos na trave, mas a bola não entrou. Não podemos
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tentar fazer o gol hoje. Então, pediria a V. Exa. que verificasse
que não há no Plenário o número de 39 Deputados para a votação,
uma vez que já se esvaziou bastante. Nós, das Bancadas do PT e do
PCdoB, não queremos fazer a votação hoje, porque não há garantia
do Governo para derrubar o veto do Governador Aécio Neves, no que
tange ao apostilamento da função pública e dos Diretores. Não
podemos fazer essa votação sem uma margem que nos dê a garantia
da rejeição do veto.

Nesse sentido, insisto com a base do Governo para que possamos
tentar avançar nas negociações, no que tange ao próximo veto do
apostilamento. No há garantia nenhuma da base do Governo em
fazer a derrubada do veto, nem do Governo em negociar o que os
servidores estão aqui reivindicando.

Solicito, mais uma vez, por meio de sua liderança, que o Governador
e, em especial, o Secretário Anastasia possam, neste fim de semana,
pensar direito nesse assunto. A justiça ainda não julgou esse caso.

Não deixem também a própria base de Governo no constrangimento
de ter de votar algo que, tenho certeza, a maioria quer aprovar - a
manutenção do apostilamento para a função pública e para os
diretores de escolas. Sei que esse é o desejo da grande maioria da
base de Governo, O Prof. Anastasia e o Governador Aécio Neves não
têm o direito de fazer com que sua base vote contra a vontade, dessa
forma. Podem esperar algum tempo.

Na próxima semana, terça ou quarta-feira, continuaremos num
processo de obstrução "light", mas necessária para convencer a base
de Governo que isso é justo, que não é necessária essa pressa em
retirar o apostilamento. Isso não se justifica financeiramente. O
Governo está enviando a esta Casa um projeto, que está chegando
hoje, aumentando taxas, como as de meio ambiente, de veículos, de
IPVA. Não é possível aumentarem as taxas, de um lado, e tirarem
direitos do servidor, de outro.

Eles, aliás, já têm o direito. Tínhamos votado a reforma
administrativa, o apostilamento futuro já tinha acabado. Esses que
estão com apostilamento hoje já têm o direito. A justiça ainda não
determinou que se tire o direito do apostilamento da função pública.
Então, para que essa pressa? Não há necessidade de agir dessa
forma. Por isso, esse veto é equivocado.
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Peço à base de Governo que reflita sobre isso até a próxima

semana. Não votemos isso hoje e, de preferência, nem amanhã. E
bom que os funcionários estejam aqui, atentos.

Sr. Presidente, se possível, não convoque também reunião
extraordinária para amanhã, pela manhã! porque só sobrou esse veto.
Avançamos na pauta bem mais do que tínhamos combinado, com o
veto da Deputada Maria José Haueisen. Então, pediria, visto que
nossa bancada, do PT e do PCdoB, está até se retirando, que V. Exa.
pudesse dar por encerrada a reunião de hoje.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, pedi a palavra só para
demonstrar que o PT diz uma coisa e faz outra. Na verdade, quando
diz que não há Deputados no Plenário para votar, não há exatamente
os Deputados do PT, que se retiraram a pedido de seu Líder, quando
ele iniciou sua declaração de voto.

Ainda mais: é importante destacar para as pessoas que nos ouvem
que esse artigo vetado no projeto de lei não foi do PT, mas do
Deputado Ermano Batista. Pelo PT, nem aqui estaríamos discutindo
essa matéria, porque sequer eles se lembraram de colocar essa
questão no projeto de lei. Eles só jogam para a torcida, e digo a
vocês: se quiserem a vitória desse veto - e essa é uma questão sobre
a qual não queremos discutir aqui -, isso não será com o PT, porque
ele só joga quando vocês estão aqui. Na hora em que vocês vão
embora, eles jogam contra o povo. Essa é a grande verdade. Se
quiserem vitória, devem consegui-Ia com a base de Governo, porque
o PT só tem conversa fiada e só joga para a torcida.

O Deputado Alberto Bejani - Em primeiro lugar, cumprimento o Sr.
Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados e os funcionários que nos
visitam, nesta Casa. Com toda franqueza, não vi absolutamente nada
de mais nesse projeto da Deputada Maria José Haueisen, para ser
necessário número suficiente de votos para ser aprovado. Se
fôssemos levar em consideração, se estivesse quem deveria estar
com o nome no SPC, no SERASA, não escaparia nenhum Governo
Estadual do Brasil, porque todos estão devedores. Aliás, o Estado
vizinho, Rio de Janeiro, não conseguiu ainda pagar o 13° salário ao
funcionalismo público estadual. Dizem que o erro é do Governo
anterior, do Garotinho. Não importa o Governo, mas sim que o
funcionário tem o direito de receber, porque trabalhou. Penso que
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essa discussão agora não resolve nada. Resolveríamos o
problema se, antes de discutir, houvesse a consciência de se fazer
exatamente aquilo que o cidadão merece. Não sou do PT - e é bom
que isso fique claro -, mas faço justiça em favor das coisas certas para
a população. Não é justo, como disse há pouco a Deputada Maria
José Haueisen, que o cidadão pobre, que larga seu barraco e vai
trabalhar em outro local, tenha que pagar a taxa mínima. Então, ele
não paga essa taxa, que vai dobrando, dobrando, até chegar a um
valor que ele não conseguirá pagar nunca. Assim, ele terá o nome
sujo. Perdemos grande oportunidade de fazer justiça esse povo, que
merecia o nosso reconhecimento. Deixo aos funcionários presentes,
àqueles que nos assistem, as minhas palavras já ditas anteriormente:
fui eleito Deputado do Estado de Minas Gerais, não fui eleito
Deputado do Palácio da Liberdade. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, registro que, além dos
votos do PT e do PCdoB, tivemos votos da base de Governo.
Agradeço esses votos de sensibilidade, que deram essa conta de 32.
Não responderei no mesmo tom, e é compreensível que no Plenário,
às vezes, os parlamentares, no calor da emoção, cometam
deselegáncias não só pessoais, mas com toda a história de um
partido político, que temos o maior orgulho de representar nesta Casa:
o PT, partido que, pela primeira vez na história do Brasil, elegeu um
homem pobre, nordestino, um homem que, graças à organização dos
trabalhadores, conquistou a Presidência da República. Se o PT, em
23 anos, chegou à Presidência da República, fez 15 Deputados nesta
Casa e inúmeros Prefeitos, é porque a população confia nele. Com o
PT não tem conversa fiada, porque com ela não se chega à
Presidência da República. No processo da reforma administrativa, o
Bloco PT-PCdoB negociou exaustivamente, tendo como grande
referência o movimento sindical, que participou lado a lado com ele.

Aperfeiçoamos, em muito, questões como a impossibilidade de
contratação pela CLT em áreas fundamentais, como saúde e
educação, aprimorando o programa de primeiro emprego do Governo
Estadual; exigindo critérios mais nítidos de avaliação de desempenho
e impedindo a demissão arbitrária e o arbítrio político no interior do
Estado; fazendo com que o Governo Estadual se comprometa a
encaminhar, até o final do ano, os planos de carreira das áreas que
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ainda não os têm, quase todas no âmbito do serviço público
estadual.

O PT não precisa ter paternidade de emenda para depois defender
em Plenário a derrubada de um veto, porque a negociação nesta
Casa não foi só do Bloco PT-PCdoB, mas registrou, até mesmo, a
presença importante do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto
Coelho. Todas as emendas foram votadas por unanimidade e, a partir
disso, refletem a posição do conjunto de Deputados e Deputadas, e
não do partido "a", "b", "c" ou "d". Portanto, o PT e o PCdoB, assim
como Deputados de outros partidos, têm a maior liberdade de
defendê-la, porque é uma emenda justa com as diretoras, com os
detentores de função pública.

Estamos aqui numa tentativa de negociação e não num jogo de
platéia, porque se fosse jogo, seria muito fácil votarmos hoje, sermos
derrotados e, no sentido que empregou o Deputado, quem sabe,
ficarmos bem com a platéia. Mas essa platéia são servidores públicos,
e deles dependemos para o bom atendimento do cidadão de Minas
Gerais. Portanto, quero reafirmar, com todas as letras, em nome dos
Deputados e Deputadas do Bloco PT-PCdoB, que sentimo-nos
atingidos pela declaração do Deputado. Mas, entendo, aqui é a Casa
em que expressamos não só razão, mas também nossas emoções. O
Deputado Zé Maia, pessoa digna e séria, que tem uma conduta muito
respeitada nesta Casa, tenho certeza, exagerou. Mas não podemos
levar exageros para casa, temos que explicitar uma posição
transparente, que não é conversa fiada, mas compromisso com os
servidores. E o povo brasileiro já atestou isso, principalmente nas
urnas. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta Casa, neste Plenário, não há vencidos; se há
vencedor é a sociedade mineira, com quem está nosso compromisso.
Se temos posições divergentes, são definidas no Plenário,
soberanamente.

Essa questão do veto ao projeto da ilustre Deputada Maria José
Haueisen, com toda certeza, tem o respeito de todos nós, porque
entendemos que todo projeto da Deputada é motivado pela sua forte
convicção e pelo seu movimento de alma. Respeitamos, todavia,
temos o direito de discordar, 0 Governo tem o direito de fazer uma
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análise e pensar de forma diferente. O projeto em questão é
universal e estaria determinando, se o veto fosse derrubado, que todo
e qualquer usuário da COPASA e da CEMIG, ainda que fosse
inadimplente, e inadimplente contumaz, jamais poderia ter seu nome
exarado no SERASA. Esse mesmo usuário da CEMIG e da COPASA
é um cidadão, uma cidadã, um empresário ou industrial que tem seus
compromissos mercantis e que, se faltar com eles, terá seu nome
exarado no SERASA, devido a uma regra comercial consagrada pela
sociedade. São leis comerciais; somos homens e mulheres que
elaboramos leis e temos que zelar pelo seu cumprimento. Então, não
se trata simplesmente de querer ficar com a Deputada Maria José
Haueisen, que, na sua convicção, entende que os menos favorecidos,
se ficarem inadimplentes e não pagarem, não devem ter seus nomes
nos órgãos de controle de crédito.

Aliás, recentemente foi divulgado pela mídia que o índice de
inadimplência de um novo banco, que se fixou no mercado para o
microcrédito, é zero. Os cidadãos menos favorecidos, como regra
geral, são cumpridores de seus deveres, não atrasam seus
compromissos. Certamente, aprovado esse projeto, talvez
estivéssemos protegendo aqueles que não o fazem.

Isso me faz recordar uma carta que chegou ao meu conhecimento
há alguns anos. E a de um devedor que recebeu uma carta de
cobrança de um de seus credores e resolveu respondê-la. Ele
acusava o recebimento da carta, dizia que tinha um orçamento familiar
e que o dinheiro correspondente ao total do seu orçamento era inferior
ao seu débito. Mensalmente, pegava a relação dos credores, colocava
seus nomes num papel, dobrava, punha no seu chapéu e fazia um
sorteio, no limite de seu orçamento familiar. Encerrando a carta, dizia
que, se a pessoa continuasse a lhe encaminhar cartas insolentes de
cobrança, iria exclui-Ia do seu sorteio mensal. Quer dizer, temos de
dar guarida a esse tipo de situação? Não é esse o caso. O Governo
agiu corretamente, ainda que tenhamos todo apreço pela Deputada
Maria José Haueisen. A convicção do Governo é a de que não
podemos dar guarida a quem não cumpre seus compromissos. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, muitas
vezes somos levados a acreditar em algo porque fomos conduzidos a

rÀ



1144
raciocinar naquela direção. Seria ótimo - e ouvi isso de muitos
parlamentares - que pudéssemos fazer uma lei impedindo que os
nomes das pessoas carentes, que não pudessem pagar a luz e a
água, fossem enviados ao SERASA. Mas a lei não permite isso, tem
de ser igual para todos.

Quando dizemos que os pobres agora terão os nomes com essa
marca, isso não é verdade. Tenho para mim que nunca a CEMIG ou a
COPASA mandaram nome de nenhum inadimplente desses que a
Deputada Maria José tentava isentar, os menos favorecidos, para o
SERASA, porque simplesmente elas cortam o serviço. Mas, quando
se diz que é proibido mandar o nome para o SERASA, está-se falando
daquele que mora no lugar mais distante, que é mais humilde, mas
também se está referindo àquele que tem uma mansão na lagoa da
Pampulha, no Belvedere ou em tantos outros lugares, ou seja, todos
estão incluídos. E aqueles a quem ela queria favorecer, na verdade
não o seriam, enquanto outros se beneficiariam, simplesmente porque
não precisam disso.

De um modo geral, é isso mesmo que o Deputado Alberto Pinto
Coelho diz. Há uma experiência vitoriosa no Peru nessa linha do
microcrédito. Vendo aquela realidade, eles me disseram: nunca
ninguém ficou sem pagar. O que se estava criando aqui era apenas
um obstáculo para que o Estado se defendesse - até mesmo através
das suas empresas - daqueles que têm o interesse em sonegar.
Quando se tala em R$30.00, R$40,00 é uma coisa, mas quando se
tala do uso de energia elétrica numa grande indústria, ou de uma
mansão que consome grande quantidade de água, estamos falando
de um valor vultoso que, às vezes, interessa não pagar.

Essa observação precisa ser feita. Talvez devamos apresentar
proposta não para mandá-los para o SERASA, mas até para isentá-
los. Acontece que, se a COPASA e a CEMIG não receberem pelo
serviço prestado, isso refletirá no caixa, e, conseqüentemente, a conta
terá de ser aumentada. E todo o povo terá de pagar, não
necessariamente o pobre, que talvez esteja pagando pelo industrial,
pelo Banco, pela empresa, ou - quem sabe? - até mesmo por um
clube, que usam água e energia em abundância e, caso não paguem,
não são mandados para o SERASA. Por outro lado, o pobre coitado
pagará sua conta de luz, pois sabe que, se não a pagar, terá sua luz
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cortada.

Em segundo lugar, lembro que as propostas encaminhadas ao
Plenário desta Casa contam com a virtude dos 77, pois, em última
análise, todos os Deputados têm de aprová-las ou rejeitá-las. Não há
o caso de ser esse o melhor ou aquele o pior. Todos estão
trabalhando. Na reforma administrativa, todas os matizes políticos e
as ideologias foram responsáveis pelo que foi aprovado, porque, como
já foi dito, a decisão sempre é tomada por unanimidade. A capacidade
do diálogo e do entendimento e as concessões permitem que assim
ocorra. Todos que votam estão votando convencidos do que é melhor
para o Estado de Minas Gerais. Portanto, é importante analisarmos o
que é real, não apenas o imaginário.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Já que o meu voto é secreto,
como o declararei? Acho que devemos acabar com o voto secreto
nesta Casa. Gostaria de pedir questão de ordem, Sr. Presidente.

Peço a V. Exa. que encerre esta reunião, de plano, porque, daqui a
pouco, os Deputados voltarão para este Plenário e a matéria será
votada hoje, o que não pode acontecer. Temos ainda muito o que
conversar com o Deputado Alberto Pinto Coelho. Falo isso com
tranqüilidade, pois, se não posso votar, tenho o compromisso de
tentar ajudar a chegar a um acordo.

Não adianta especular o que o PT fará ou não. No Palácio do
Planalto, até papel higiênico está sendo comprado com diferenças.
Consta da licitação realizada pelo Presidente Lula, conforme foi
publicado, papel higiênico de duas qualidades: um mais grosso e
outro mais fino - é a diferença dada por ele.

O Deputado Chico Simões - Muitas vezes, viemos aqui para repetir
determinadas afirmações e aparentar que acreditamos nelas.
Primeiramente, quando se fala que a responsabilidade pela reforma
administrativa e do que votamos é dos 77 Deputados. Até ai é
verdade. Votamos e tentamos construir uma reforma administrativa
menos lesiva ao Estado e aos funcionários. Porém, não somos
responsáveis pelos vetos, que têm endereço, cara e nome, e não
passam pelo Bloco do PT-PCdoB. Além disso, às artigos que estão
sendo vetados e votados não foram propostos de maneira
demagógica pelo PT, como alguns Deputados deram a entender.

Essas emendas foram propostas por Deputados da base de
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Governo. Agora, para obedecer ao Governadot, colocam-se de
joelhos e esquecem-se do compromisso com os servidores. Não
podemos continuar encarando a repetição como verdade.

Ouvimos aqui, de maneira pedagógica, que a lei tem de ser para
todos, que não podemos fazer leis para uns, e não para outros. O que
foi a proposta da Deputada Maria José Haueisen votada por
unanimidade e agora derrubada por esta Casa? Não é verdade que a
lei é para todos. A Deputada pretendia, e alguns Deputados
entenderam, impedir mais um castigo para os mais carentes, que, em
geral, não pagam água nem luz porque não têm a condiçãõ mínima
para fazê-lo. Esses são penalizados com o corte por não pagar a
conta. Ricos não ficam sem água nem luz, logo a lei não é para todos.

Então, convido a base de Governo para ampliar a lei. Vamos colocar
no SERASA os grandes caloteiros que não pagam impostos. Ai, sim,
pois não pagam impostos os ricos, os banqueiros, as grandes
indústrias. A alegação do Líder do Governo, quando não se paga
água nem luz, é a de que inviabiliza as empresas. Ao não pagar
impostos, inviabiliza-se a vida dos pobres, que não têm política
pública, saúde nem educação. Por quê? Porque não pagár impostos
não leva ninguém ao SERASA. A lei é para castigar o pobre e
beneficiar as empresas. Não há o mesmo rigor para castigar os ricos
que não pagam impostos, lesando, dessa forma, as pessoas que mais
precisam. Certamente o Governador, preocupado com as empresas,
não tem a mesma preocupação com os trabalhadores. Alguns, aqui,
ficarão sem 2/3 do seu salário, sem condições de pagar água e luz.
Ou seja, ficarão sem salário, sem água e sem luz. E isso que o
Governo quer. Não podemos concordar.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, fui citado, solicito a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164, o
Deputado Zé Maia.

O Deputado Zé Maia - O PT chegou à Presidência da República
criticando, batendo. Esse é o grande ponto fraco do PT: sabe apenas
bater, mas não sabe receber a menor crítica. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso ficou silencioso por mais de seis meses, sendo o
homem que mais apanhou do PT. Bastou que desse uma mínima
declaração, e o PT reagiu violentamente. O PT, aqui, defende o
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funcionário público. Perguntemos aos funcionários públicos
federais que tratamento têm recebido, tanto que foram ao Congresso
Nacional arrebentar as vidraças, cobrando do PT tudo que o partido
pregou durante 20 anos, e, agora, os está traindo. Aqui, fica na
demagogia, no discurso fácil. O caminho para se chegar a esta Casa
não é o PT. Por ele, essa matéria nem estaria em discussão, porque
foi a base do Governo, precisamente o Deputado Ermano Batista, que
apresentou a emenda no projeto de lei.

Portanto, não é por meio do PT que chegarão aqui, mas pela
negociação, pela base de Governo, pautados em discussões firmes,
coerentes, honestas, produtivas e positivas. O PT vem aqui apenas
fazer discurso para agradar,. principalmente quando há torcida; caso
contrário, nem isso. O bom boxeador não é o que bate muito, mas o
que tem bom encaixe, acertando, na hora certa, o golpe decisivo, O
PT bate muito, e não sabe apanhar. Esse é o ponto fraco do PT.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, fui citado, solicito
a palavra pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com  a palavra, pelo art. 164, o
Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Serei breve. Já cumprimos o
nosso dever hoje, mas não poderia deixar de pedir a palavra pelo art.
164, uma vez que o Líder da Minoria, talvez emocionado em sua fala,
me citou, colocando palavras em minha boca. Felizmente, nesta Casa,
temos as notas taquigráficas, que poderão trazer à tona todo o
conteúdo da minha fala. Em momento algum, fiz citação a imposto,
tirar de alguém para beneficiar alguém. Quero deixar isso esclarecido,
pedindo ao Líder da Minoria que consultasse as notas taquigráficas
para, depois, vir a público pronunciar-se.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, fui citado, solicito a
palavra pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com  a palavra, pelo art. 164, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Na verdade, parece que me confundi,
pois queria falar sobre o Líder da Maioria, que diz que lei é igual para
todos. Isso foi dito pelo Deputado que nos antecedeu. Se, porventura,
confundi um Líder com outro, não há problema, todos são Líderes,
são todos iguais, têm o mesmo pensamento. Talvez me tenha dirigido
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à pessoa errada, mas o pensamento é o mesmo. Não ficou de
todo inviável o que disse. Volto a repetir: as leis não são para todos.
Se fossem para todos, colocariam os ricos, que não pagam tributos,
também no SERASA. Assim, pobres e ricos seriam tratados da
mesma maneira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 18, às 9
horas, e convocando os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 18. às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para
a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°16/2003, EM 1913/2003
As 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Maria Tereza Lara, Sidinho do Ferrotaco e Vanessa
Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Lúcia Pacífico, declara
aberta a reunião e, informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator; a seguir, determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sidinho do Ferrotaco
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a
eleição, para Presidente, da Deputada Maria Tereza Lara e, para
Vice-Presidente, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, ambos com cinco
votos. Na condição de Presidente "ad hoc", a Deputada Lúcia Pacífico
empossa no cargo de Presidente a Deputada Maria Tereza Lara. Esta,
por sua vez, empossa o Vice-Presidente eleito e designa como
relatora da matéria a Deputada Vanessa Lucas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que a próxima reunião será convocada através de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Maria Tereza Lara, Presidente - Lúcia Pacífico - Vanessa Lucas -

Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 10/9/2003
As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Olinto Godinho e Paulo César, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente ad hoc",
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a programar o dia e horário das reuniões ordinárias; a
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação aos membros
da Comissão e convida o Deputado Olinto Godinho para atuar como
escrutinador, que, após computar os votos, anuncia que os Deputados
João Bittar e Paulo César tiveram três votos para Presidente e Vice-
Presidente respectivamente. O Presidente "ad hoc" empossa o
Presidente, passando este a dirigir os trabalhos. O Presidente por sua
vez dá posse ao Vice-Presidente. Em seguida, o Presidente profere
palavras de agradecimento e informa que, por consenso dos membros
da Comissão, as reuniões ordinárias serão realizadas às quintas-
feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Olinto Godinho - Chico Simões.
ATA DA 2 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 10/9/2003
Às 1 5h4omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Laudelino Augusto, Irani Barbosa e Marília
Campos, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Luiz Fernando Faria e Antônio Júlio. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pêlos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir os Srs. Délio Malheiros e Mauro Bonfim,
consultores da Casa. Os convidados, com a palavra, fazem suas
exposições e, em seguida, são questionados pelos membros da
Comissão. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, o Deputado Irani Barbosa apresenta requerimento no qual
pede seja solicitado ao Coordenador-Geral do PROCON-Assembléia
que faça averiguação sobre a existência de documentos referentes a
denúncia da empresa Motora Veículos contra a Fiat Automóveis. Os
Deputados Laudelino Augusto e Manha Campos apresentam,
conjuntamente, sete requerimentos, nos quais solicitam sejam
convidados a participar de reunião desta Comissão as autoridades
que mencionam; sejam ouvidos por esta Comissão os representantes
legais das empresas que mencionam, um representante da
Associação das Concessionárias FIAT, os Diretores Financeiro e
Comercial da FIAT, os ex-Diretores da Motora Veículos e o Presidente
do Sindicato dos Cegonheiros; seja ouvido nesta reunião o Sr. Antônio
Luiz Bernardes, ex-Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda;
sejam solicitados à Fiat Automóveis os documentos que mencionam,
a contratos firmados com transportadoras; seja solicitado à
Procuradoria Fiscal do Estado o levantamento de possíveis processos
em tramitação nesse órgão referentes a créditos e débitos decorrentes
de produção, transporte e vendas do setor automobilístico no Estado,
relativamente ao ICMS, dos quais as empresas que mencionam façam
parte; seja solicitado ao Secretaria da Fazenda a relação de todas as
autuações fiscais por créditos e débitos decorrentes de produção,
transporte e vendas do setor automobilístico no Estado, relativamente
ao ICMS, nos cinco últimos exercícios fiscais, referente às empresas
que menciona; e seja feito levantamento junto ao Cartório Civil de
Registro das Pessoas Jurídicas, à Junta Comercial e aos demais
órgãos competentes dos atos constitutivos das empresas que
menciona, com suas possíveis alterações. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados, O Presidente
informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - Irani Barbosa - Marília Campos.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

CAFEICULTURA MINEIRA, EM 11/9/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Piau, Laudelino Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto
Carneiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
com a palavra, apresenta requerimento solicitando que sejam ouvidos
os Srs. João Roberto Puliti, Diretor da FAEMG e Presidente da
Comissão Nacional de Café da Confederação Nacional da Agricultura
e Pecuária do Brasil; e Rodrigo Pontes, Presidente da Sociedade
Mineira dos Engenheiros Agrônomos. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Estando os dois convidados presentes, os
Deputados concordam em ouvi-los na oportunidade. Assim, o
Presidente passa a palavra aos Srs. João Roberto Puliti e Rodrigo
Pontes, que fazem suas exposições e, em seguida, respondem a
perguntas dos Deputados presentes. O Presidente indaga se ainda há
matéria a ser apresentada. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta
dois requerimentos nos quais solicita sejam ouvidos na reunião do dia
18 do corrente os convidados que menciona; sejam realizadas
audiências públicas desta Comissão nas regiões produtoras de café
no Estado, com os convidados oportunamente indicados, com o
propósito de subsidiar os trabalhos. O Deputado Laudelino Augusto
apresenta dois requerimentos nos quais solicita sejam convidados
para ter assento permanente nesta Comissão representantes das
seguintes instituições: FAEMG, FIEMO-SINDICAFE, Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, SMEA E FETAEMG, e seja realizada
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audiência pública no Município de Machado, convidando-se
representantes dos seguintes órgãos: Associação Brasileira de Cafés
Especiais de Alfenas. Centro de Assessoria Sapucaí, de Pouso
Alegre, Certificadora de Produtos Orgânicos Sapucaí e Fundação de
Desenvolvimento e Ensino de Machado - FADEMA -, Associação de
Cafeicultura Orgânica do Brasil - ACOB - Ministério da Agricultura em
Minas Gerais - Colegiado de Agricultura Orgânica, e Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Deputado Luiz
Humberto Carneiro faz a leitura de requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo em que solicita seja convidado a participar de reunião desta
Comissão o Sr. Armando Assis, Presidente da Coopercafé, de
Caratinga. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. .0 Presidente esclarece que o inteiro teor
desta Comissão consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a participação dos convidados,
pelos subsídios prestados, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Deputado Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Laudelino

Augusto - Luiz Humberto -José Henrique.	 -
ATA DA 7 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 11/9/2003
As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Sidinho do Ferrotaco
(substituindo este ao Deputado João Bittar, por indicação da
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Laudelino Augusto. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado André Quintão, 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 matéria de
interesse da Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Biel Rocha, em que solicita seja feita
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consulta pública acerca da Lei Estadual de Incentivo à Cultura;
André Quintão, em que solicita sejam pedidas ao Presidente da
COHAB-MG informações acerca do patrimônio imobiliário dessa
Companhia, Marília Campos e Maria Tereza Lara (3), em que
solicitam seja enviado ofício à Comissão Preparatória da P
Conferência Nacional das Cidades denunciando irregularidades na
indicação dos representantes populares para participação na
Conferência da Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
seja pedido ao Presidente da Assembléia Metropolitana de Belo
Horizonte - AMBEL - que informe à Comissão os critérios utilizados
por essa entidade para a composição da Comissão Preparatória da.
Conferência das Cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte
e para a indicação de participantes e delegados dessa Comissão na
Conferência Estadual das Cidades; e seja pedido à Comissão
Preparatória da P Conferência Naciônal das Cidades que analise os
relatórios das pré-conferências municipais à Conferência das Cidades
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico.

ATA DA i& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 16/9/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de ofício do Vereador Betinho Duarte,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, em que
encaminha cópia da Moção n° 4.053/2003, de autoria da Vereadora
Neila Batista; em solidariedade a este parlamento em virtude dos
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acontecimentos de 25/6/2003. Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos nos 1.294/2003 e 1.332 a 1.334/2003.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3) em
que solicita ao Sr. Fuad Noman Filho, Secretário de Estado da
Fazenda de Minas Gerais, informações mais específicas quanto à
aplicação dos recursos provenientes da Taxa de Segurança Pública
nos exercícios de 2001 e 2002, seja consignada nos anais da Casa
manifestação de aplauso a toda a equipe policial da 36 Delegacia
Seccional do Barreiro pelo eficiente trabalho de investigação que
culminou na maior apreensão de maconha já ocorrida no Estado de
Minas Gerais e seja solicitada ao Procurador de Justiça Manoel Divino
de Siqueira, Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais,
cópia do procedimento administrativo aberto para apurar a conduta do
Promotor de Justiça Rodrigo Souza de Albuquerque, que, em
30/6/2003, resistiu à apreensão de seu veículo em "blitz" policial, e
não apresentou toda a documentação exigida. A Presidência informa
que, após o término da reunião, será realizada visita à Delegacia de
Furtos e Roubos para acompanhar a transferência de presos e
verificar as condições de trabalho dos servidores que nela trabalham.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Zé Maia - Rogério Correia.

ATA DA 28a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 16/9/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Dalmo Ribeiro
Silva, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Paulo Piau, Rogério Correia. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ermano
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Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 941, 949, 954. 970, 973, 974, 977, 992, 997, 1002,
1005, 1013, 1017, 1019, 1023 e 1032/2003 e o Ofício n° 212003
(relator: Deputado Ermano Batista); 818, 942, 959, 960, 961, 962, 971,
972, 983, 986, 987, 993, 998, 1.011, 1015, 1.016 e 1.033/2003
(Deputado Gustavo Valadares); 945, 946, 980, 981, 982, 988, 989,
990, 1.000, 1.021, 1.024, 1.031 e 1035/2003 (Deputado Gilberto
Abramo); 944, 947, 950, 963, 968, 994, 995, 1.009, 1.012 e
1.028/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 955, 956, 957, 964, 965,
969, 975, 978, 979, 984, 991, 999, 1.003, 1.006, 1.007, 1.008, 1.010,
1.018, 1.025, 1.027 e 1.029/2003 (Deputado Durval Angelo); 940, 948,
952, 958, 966, 967, 976, 996, 1.001, 1.034, 1.014, 1.020, 1.026,
1.030/2003 e Projeto de Lei Complementar n° 38/2003 (Deputado
Leonídio Bouças); 985, 1004, 1.022 e 1.036/2003(Deputado Bonifácio
Mourão). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei n o

s 778 e 78/2003 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, aprovado pela Comissão. O Projeto de Lei n°
50/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Rogério Correia, aprovado pela Comissão. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1° turno, dos
Projetos de Lei n os 467 e 755/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares - leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n° 755/2003 feita
pelo Deputado Leonardo Moreira - registra-se voto contrário do
Deputado Weliton Prado à aprovaçaõ do parecer sobre o Projeto n°
755/2003); 590/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 81,
627/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de
redistribuição); 790/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão, em
virtude de redistribuição - registra-se voto contrário do Deputado
Weliton Prado); 809, 849, 852 e 853/2003 (relator: Gustavo Valadares
- Leitura dos pareceres feita, respectivamente, pelos Deputados
Ermano Batista, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado dos Projetos 852
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e 853); e 907/2003 (relator: Deputada Ermano Batista - leitura do
parecer feita pelo Deputado Dalmo Ribeira Silva - registra-se voto
contrário dos Deputadas Leonardo Moreira e Weliton Prado). Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, legalidade e juridicidade, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 647 com as Emendas 1 e 2, do Projeto de
Resolução n° 86112003 na forma do substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Ermano Batista); dos Projetos de Lei n os 97, 378 e
835/2003 todos na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão, o último em virtude de redistribuição - registra-se
voto contrário do Deputado Weliton Prado à aprovação do parecer
sobre o Projeto de Lei n° 378/2003); 801/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares - parecer lido
pelo Deputado Weliton Prado); 840/2003 (relator: Deputado Weliton
Prado, em virtude de redistribuição); 847 e 928/2003 (relator:
Deputado Leonardo Moreira, o primeiro em virtude de redistribuição);
e 873/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
redistribuição). E aprovado requerimento do relator, Bonifácio Mourão,
em virtude de redistribuição, que solicita seja convertido em diligência
ao autor o Projeto de Lei n° 862/2003. O Deputado Gustavo Valadares
emite parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n° 36/2003,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, juridicidade e
legalidade da matéria com a Emenda n° 1. Na fase de discussão, o
Deputado Arlen Santiago apresenta proposta de emenda. Encerrada a
discussão, o Presidente submete a votação o parecer do relator, salvo
a proposta de emenda apresentada, o qual é aprovado. Em seguida,
submete a votação a proposta de emenda, que é rejeitada. Na fase de
discussão dos pareceres dos relatores, que concluem pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei
nos 622 (relator: Deputado Ermano Batista) e 771/2003 (relator:
Deputado Weliton Prado, em virtude de redistribuição), no 1 0 turno, o
Presidente defere ospedidos de vista dos Deputados Weliton Prado
ao Projeto de Lei n° 622 e Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei n°
771/2003. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição, que conclui pela
constitucional idade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n°
473/2003 na forma do Substitutivo n° 1, no 1° turno, o Presidente
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defere o pedido de vista do Deputado Weliton Prado. O Deputado
Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei n° 889/2003 determina
seja distribuído avulso do parecer, nos termos do § 3 0 do art. 136 do
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo - Leonardo Moreira

- Leonídio Bouças - Ermano Batista.
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
16/9/2003

• Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Gilberto Abramo (substituindo este ao Deputado
Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB) e Padre João
(substituindo o Deputado Laudelino Augusto, por indicação da
Liderança do PT), 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 Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofícios dos
Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas, e
José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 1.263, 1.265, 1.267, 1.268, 1.275, 1.287, 1.300,
1.302 e 1.316/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sidinho do Ferrotaco, em que solicita
seja realizada audiência pública para discutir a execução de obras na
MG-T 262, nos entroncamentos da Av. José Cândido da Silveira com
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a BR-381 e a MG-5, em Belo Horizonte; Domingos Sávio, em que
solicita a realização de reunião conjunta com a Comissão de
Administração Pública, em Divinópolis, para discutir, em audiência
pública, a duplicação da Rodovia MG-050; e Célio Moreira (2), em que
solicita seja feita visita às obras de duplicação das estradas de Belo
Horizonte a Nova Lima e Belo Horizonte a Sabará e sejam convidados
o Diretor-Geral do DER-MO e o Coordenador da 6 a Unidade de Infra-
Estrutura do DNIT para participar de reunião e prestar informações
sobre a ausência de balanças de pesagem de caminhões nas
estradas e sobre a substituição do solo mole na BR-381. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Gil Pereira - José Henrique. -

ATA DA & REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

18/9/2003
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Gil Pereira e José Henrique (substituindo este ao
Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB),
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, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a se apreciar o Requerimento n° 1.410/2003, do
Colégio de Líderes, e a se discutirem e votarem proposições da
Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. O Presidente determina a distribuição de avulso do
Requerimento n° 1.410/2003, para que os Srs. Deputados tomem
conhecimento do seu teor. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Célio Moreira em que solicita seja enviado voto de
congratulações com o Ministro dos Transportes, Deputado Federal
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Anderson Adauto, pela transparência e pela competência com que
vem conduzindo os trabalhos à frente do Ministério dos Transportes e
pelos brilhantes serviços que vem prestando ao Estado de Minas
Gerais e ao Brasil, sendo dada ciência ao interessado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária, na mesma data, às 16h45min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de stembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Domingos Sávio - José Henrique -

Paulo Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

4/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
Tendo como signatários a Associação dos Catadores de Papel,

Papelão e Material Reaproveitável - ASMARE - e a Pastoral de Rua
da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Proposta de Ação Legislativa n°
4/2003 solicita à Comissão de Ação Popular a organização de
audiência pública destinada à abertura do 2° Festival Lixo e
Cidadania, a realizar-se entre os dias 27/10/2003 e 2/11/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/8/2003, a proposta foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer nos termos do art.
102, XVI, "a", c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material

Reaproveitável - ASMARE -' proponente da ação legislativa em
comento, foi fundada no dia 1°/5/90, por dez pessoas, algumas delas
moradores de rua que exerciam a atividade de catador de papel na
Capital mineira. A criação dessa entidade tinha como objetivo a união
de uma categoria e a tentativa de enfrentar, além dos preconceitos, as
precárias e indignas condições de trabalho a que se via submetida,
como imposições abusivas dos donos de depósitos e falta de local
adequado para separação do material recolhido, o que era feito nas
calçadas. A criação da Associação resultou de um trabalho inicial da
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Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, que apostou
na possibilidade de gerar trabalho, renda e novas condições de vida
para os moradores de rua a partir da experiência que eles mesmos
acumularam.

De inicio, conquistaram a garantia de que exerceriam o seu trabalho
com isenção de qualquer tributo ou encargo, por desenvolverem
atividade fundamental à preservação do meio ambiente, a qual, não
obstante, era vista como marginal, associada à violência e à
mendicância, aos signos, enfim, da exclusão social. Com uma história
rica em valores humanos, em prêmios e parcerias, a ASMARE
cresceu e hoje tem o apoio de uma ampla rede de solidariedade, que
envolve o setor público e organizações não governamentais, em
especial a Pastoral da Arquidiocese, a Superintendência de Limpeza
Urbana - SLU -, a Secretaria Municipal de Assistência Social - AMAS -

o Instituto Marista de Solidariedade, o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino Particular - SINEP -, o Unicentro Newton
Paiva e diversas outras instituições, inclusive internacionais, como a
UNICEF e o Programa Life (das Nações Unidas).

Atualmente, a ASMARE integra o Fórum Nacional Lixo e Cidadania.
Segundo informações repassadas em manual dessa entidade, esse
Fórum é constituído por mais de 50 órgãos governamentais, ONGs e
entidades técnicas atuantes em áreas relacionadas com a gestão do
lixo urbano comprometidas com a implantação do Programa Nacional
Lixo e Cidadania, lançado em junho de 1999. O programa visa a
enfrentar o problema do lixo no Brasil e, especialmente, o trabalho
infantil no lixo, que, segundo o UNICEF, envolvia cerca de 45 mil
crianças e adolescentes em todo o País.

Por meio da proposta de ação legislativa em análise, a ASMARE e a
Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte informam sobre a
realização do 1° Festival Lixo e Cidadania, com a participação de 10
mil pessoas em todos os eventos programados, como oficinas de
criatividade, 'shows", teatro, desfiles de moda, etc. Desse total,
registraram-se 5 mil participantes nos seminários temáticos. No
Festival, discutiram-se os diversos significados do conceito da
reciclagem e propiciou-se a reflexão coletiva sobre a mudança de
práticas sociais e sobre a formação de uma nova consciência
sociopolítico-ambiental.
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Na opinião dos autores da proposição, o evento mostrou que é

possível gerar trabalho por meio do reaproveitamento e da reciclagem
do lixo, mas chamou, também, a atenção para a necessidade de
ampliar o debate, estimular a participação social, estimulando os
governos a adotar políticas públicas que inovem o tratamento do tema
"lixo e cidadania". Nesse sentido, decidiram realizar entre os dias 27
de outubro e 2 de novembro, o 2° Festival Lixo e Cidadania, que terá o
objetivo de discutir, entre outros temas: "a erradicação dos lixões e a
inserção dos catadores nos programas de coleta seletiva" (este na
abertura), "a problemática sócio-econômico-ambiental no mundo
globalizado" e "a inclusão dos catadores nds programas de coleta
seletiva e a relação do Estado com a sociedade civil". Será realizado,
ainda, o encontro dos Fóruns Nacional e Estadual Lixo e Cidadania, o
Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, ONGs, poder
público e iniciativa privada e representantes de alguns países da
América do Sul e da América Central.

Assim, os proponentes solicitam à Comissão de Participação
Popular a realização de uma audiência pública na Assembléia
Legislativa, às 14 horas do dia 27/10/2003, a qual estaria inserida na
grade de programação do evento. Essa audiência serviria como uma
sessão prévia, aberta a todos os participantes do Festival e
antecederia a abertura oficial, a ser realizada às 20horas do mesmo
dia, em outro local, adrede escolhido, adequado ao número de
inscritos previsto.

Somos de opinião que a participação desta Casa nesse festival se
coaduna perfeitamente ao papel que o Legislativo desempenha como
Poder atuante e representativo das causas sociais e populares.
Sugerimos, por oportuno, que essa audiência seja realizada
conjuntamente com as Comissões de Trabalho, Previdência e Ação
Social e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, tendo em vista sua
relação com os assuntos a serem focalizados. Deve-se considerar o
fato de que a atual política estadual de erradicação dos "lixões" e sua
substituição por empreendimentos ambientalmente controlados, a
exemplo de aterros sanitários, não deve prescindir das ações de
inclusão social e de atendimento das necessidades econômicas de
uma classe da população que, infelizmente, a despeito de todo o
mérito das ações de saneamento, vive da coleta de lixo nas áreas de
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destinação final. Quase sempre essas pessoas não contam com
políticas públicas que possam direcionar suas atividades e resgatar
sua dignidade, a exemplo do trabalho desenvolvido no âmbito da
ASMARE.

A partir das sugestões fornecidas pelos realizadores do fórum, e
tendo em vista sua envergadura e abrangência temática, propomos a
realização de um debate público no dia 27/10/2003, por meio de
proposição autônoma, a ser promovido por esta Comissão, em
conjunto com as Comissões de Trabalho, Previdência e Ação Social e
de Meio Ambiente e Recursos Naturais com as duas entidades
solicitantes e representantes das seguintes instituições: expositora: -
Movimento Nacional dos Catadores; - Fórum Nacional de Estudos
sobre a População de Rua; - Fórum Nacional Lixo e Cidadania; -
Fórum Estadual Lixo e Cidadania; debatedores: - Ministério do
Trabalho (DRT)/ Mesa/Secretaria-Geral da Presidência da República;
- COPAM/FEAM/Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes; - Ministério Público Federal; -
Ministério Público Estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 4/2003, na forma da realização de um debate público no
dia 27/10/2003, promovido por esta Comissão, em conjunto com as
Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
André Quintão, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Lúcia

Pacífico.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N o 16/2003
Comissão Especial

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

como primeiro signatário o Deputado Pastor George, a proposição em
epígrafe objetiva alterar o inciso II do art. 233 da Constituição do
Estado. Esse dispositivo, inserido na Seção "Do Desenvolvimento
Econômico", estabelece que o Estado adotará instrumentos para
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defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, para a
educação para o consumo e para o estímulo à organização de
associações voltadas para esse fim. A alteração pretendida resume-se
em acrescentar, à já prevista educação para o consumo, o estudo do
Código de Defesa do Consumidor.

A matéria, devidamente publicada, foi distribuída a esta Comissão
para receber parecer nos termos do art. 201, c/c O disposto no art.
111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República determina que a matéria sobre

educação é de competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal. No exercício de sua competência, a União editou,
como norma geral, a Lei n° 9.394, de 20112/96, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Essa lei, em seu art. 10,
atribui ao Estado competência para criar normas complementares
para o seu sistema de ensino. Assim, ao se analisar a legislação que
rege a matéria, vê-se que não há óbice de ordem jurídica ou
constitucional que impossibilite providência legislativa referente ao
ensino, uma vez •que se caracteriza como desempenho da
competência legislativa estadual em caráter complementar às normas
estabelecidas pela União.

Não obstante, é imprescindível considerar que a chamada Lei Darcy
Ribeiro - a atual LDB (Lei n° 9.934, de 1996) -, fruto de longo debate
com a sociedade, atendeu a uma antiga reivindicação: a
descentralização, que visa à autonomia das escolas na definição do
seu projeto político-pedagógico. Dessa forma, em seu art. 26, a LDB
dispõe que "os currículos do ensino fundamental e médio devem ter
uma base nacional comum a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela". Por outro lado, a LOB estabelece, em seu
art. 27, que os conteúdos curriculares da educação básica
observarão, entre outras, a seguinte diretriz: "difusão de valores
fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos,
de respeito ao bem comum e à ordem democrática".

Como se verifica, a proposta em análise se coaduna com os
princípios que moldaram a legislação federal vigente sobre educação,
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uma vez que se pretende a inclusão do estudo do Código de
Defesa do Consumidor não como um conteúdo estanque, mas como
tema permanente de análise e reflexão, a conduzir a idéia de defesa
dos direitos ligada ao ideal de cidadania.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11/9/90), em
seu art. 60 , estabelece como um dos direitos dos consumidores o da
educação para o consumo. Embora o Ministério da Educação tenha
incluído o consumo entre os temas transversais nos Parâmetros
Curriculares Nacionais, elaborados em 1998, a sua implementação
nas escolas não tem sido eficaz. Assim se dispôs nos Temas
Transversais Trabalho e Consumo: "Direta ou indiretamente, de forma..
explícita ou implícita, a escola trabalha com valores, representações,
posicionamentos".

O Estado de Minas Gerais conta com a Lei n° 12.909, de 24/6/98,
sancionada pelo Governador do Etado após ampla discussão e
aprovação por esta Casa Legislativa. A citada lei determina a inclusão
de estudos e atividades relacionados com a educação para o•
consumo na proposta pedagógica das escolas do sistema estadual do
ensino fundamental e médio. Apesar da existência daquele
instrumento legal, a inserção do tema na Constituição é oportuna e se
justifica por razões semelhantes às que levaram o constituinte mineiro
a assegurar, constitucionalmente, o ensino de Filosofia e Sociologia.

A única esperança para uma transformação da realidade
educacional é que a escola se revista do seu papel de partícipe
formadora de consciências. Com efeito, não basta ao sistema
educacional prever a distribuição de informação e conhecimento. Não
se trata de relevar o aspecto da transmissão dos saberes, pois, sem
dúvida, compete à escola a disseminação do conhecimento, da
ciência, da cultura e das artes. Mas a questão da influência da escola
na formação do indivíduo não pode ser deixada em segundo plano. E
preciso que a escola procure educar, no amplo sentido do termo:
preparar os jovens para a vida, discutir os valores essenciais,
conscientizá-los de que uma sociedade próspera só é possível
quando cada cidadão representa uma célula viva e atuante.

Para que a escola possa concretizar esses ideais é preciso que haja
instrumentos. A determinação de que o Código de Defesa do
Consumidor seja estudado e entendido pelos estudantes será um
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norte, um ponto de partida para a tomada de consciência de que
todo cidadão tem deveres a cumprir e direitos a defender.

Os adolescentes, pelo estudo do Código, terão oportunidade de
maior discernimento na sua vida prática. Acrescente-se que a ética
que permeia o substrato do Código poderá conscientizá-los de que a
sobrevivência de uma sociedade mais justa começa pelo
entendimento da necessidade da responsabilidade individual e social.

O que se propõe tem origem na análise da situação conjuntural que
envolve o momento presente, que impõe aos legisladores uma
tomada de posição.

A Dra. Maria Isabell Ackerley, em sua tese de doutorado, define de
forma primorosa a influência da sociedade de consumo:

"O mercado, essa entidade abstrata, virtual, tão nomeada, criticada
ou adorada, se globaliza, no sentido de que já não existem fronteiras
para vender mercadorias. Paralelamente a essa universalização de
produtos, assistimos a uma diversificação, a uma segmentação sem
precedentes: há um fervor por converter tudo em mercadoria. ( ... ) A
velha ilusão de unidade social, tão ansiada na modernidade, se faz
real: uma unidade social segmentada por nichos de consumo.
Unidade social representada pelo termo globalização financeira e
cultural enquanto gostos a consumir'. ( ... )

O indivíduo, até meados do século XX, era disciplinado, e o
comportamento tinha um fim: o trabalho. O trabalho era um limite em
si mesmo: a escola, a família e o trabalho constituíam o mundo, e a
prática religiosa ou a ideologia davam a sensação de poder modificar
esse mundo para melhor. A história era percebida como um princípio
e um fim, no caminho tudo era progresso e evolução. Nesse novo
modelo, denominado sociedade pós-industrial, sociedade eletrônica,
sociedade da informática, enfim, na sociedade de consumo em que
vivemos, a cultura, as pessoas, a guerra, a arte, o corpo, os lugares,
tudo se converteu em fugazes objetos, rapidamente consumidos.
Como se o homem se tornasse uma máquina de consumo para o
sistema, enquanto as máquinas ocupam o lugar do homem na
produção.

A multiplicação dos objetos de consumo produz excesso de opções
que facilitam a não vincuiação afetiva. As coisas são compradas para
serem usadas e desgarradas no mesmo instante, sem ilusão e sem
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sentimento, para logo mais se repetir o ato de consumo. O
sistema implantado estabelece uma relação pavioviana de estímulo-
resposta, sem espiritualidade, sem ideologia, concretizada na
consumação do ato compra-venda de uma mercadoria. Materialidades
e imaterialidades, ídolos, pessoas, sentimentos e máquinas
mercadologicamente substituíveis, sem sensação de perda, sem luto.
Essa ideologia de mercado não deixa lugar para dúvidas, impõe-se
como uma única alternativa que envolve inclusive a difusão de
conhecimentos".

Outro aspecto a considerar é que a crescente industrialização e
modernização da economia acarretou mudanças significativas nas
condições de vida. Houve uma transição para a família tipicamente
urbana, em que ambos os cônjuges - quando presentes - trabalham o
dia inteiro longe do lar. Isso ocasiona uma necessidade a mais de
aquisição de bens de consumo, como veículos, aparelhos
eletrodomésticos etc. Ao mesmo tempo, afasta a família da educação
das crianças e dos adolescentes, que passam a ter como principal
tutora a televisão. Por outro lado, a família, imersa nesse mundo sem
valores definidos, tem dificuldade de saber o que fazer para bem
encaminhar os jovens.

Dizer não ao filhos tornou-se difícil. As crianças e os adolescentes
passam a ser pequenos tiranos, desejando sempre mais e mais,
principalmente pela influência da mídia. Os pais desdobram-se em
trabalho para tentar dar aos filhos acesso aos mais variados bens.
Deixam, assim, para a escola a questão da disciplina, dos
esclarecimentos vários.

Os efeitos da publicidade enganosa e abusiva têm sido
demonstrados por diversos estudos. Como tão bem preleciona Suely
Barreto, "os educadores devem trabalhar com os alunos e suas
famílias, para que todos saibam de sua força e de seu papel como
sujeitos consumidores, sem sucumbirem às semióticas dominantes.
Ou seja, o espaço escolar precisa privilegiar a discussão e análise
crítica sobre a relação das pessoas, na atualidade, com o mundo do
trabalho. Essas relações impactam de diferentes formas o modo como
a sociedade se organiza no sentido da geração de renda, do poder
aquisitivo e do consumo. Essas questões têm relação direta com as
reais possibilidades de transformação da sociedade no caminho da
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eqüidade social e do senso democrático".

Não se trata, evidentemente, da exclusão do consumo, mas do
cuidado em formar pessoas conscientes de seus atos e evitar que
vivam um consumismo desenfreado e irracional. E importante
destacar que essas atuações não são excludentes, ou seja, a
solidificação das relações de consumo em estágios elevados é salutar
para as indústrias e empresas, que se tornam excelentes em termos
de competitividade. Portanto, um consumidor orientado e educado não
é indesejável para o setor empresarial, uma vez que induz as
empresas a contínuo aperfeiçoamento de produtos e serviços, o que
torna a concorrência mais justa.

Por todas as razões aventadas, encarecemos a importância da
proposta e apresentamos, por razões técnicas, um substitutivo què
•visa retirar da redação original a expressão "inclusão nas escolas",
uma vez que a introdução de um estudo ou conteúdo sobre
determinado tema deve integrar não as escolas, mas o seu projeto
pedagógico, e acrescentar a imprescindível cláusula de vigência.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 16/2003 no P turno, na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a redação do inciso II do art. 233 da Constituição do Estado.
Art. 1° - O inciso li do art. 233 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 233
11 - defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor,

educação para o consumo, com inclusão do estudo do Código de
Defesa do Consumidor nas propostas pedagógicas das unidades
escolares de nível médio do sistema estadual de ensino, e estímulo à
organização de associações voltadas para esse fim.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Maria Tereza Lara, Presidente - Vanessa Lucas, relatora - Lúcia

Pacífico - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR N° 36/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar n° 3612003 visa a alterar a Lei n° 5.301, de 16/10/69,
que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a
Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão, atendendo a
requerimento aprovado, do. Deputado Sargento Rodrigues, para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a alterar os arts. 206, 207 e 214 do

Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, Lei n° 5.301, de 16/10/69.
A modificação proposta tem por objetivo incluir regras sobre a

concessão de promoção por tempo de serviço conferida aos militares
.estaduais da ativa, pertencentes ao quadro de praças, sanando dessa
forma grave omissão da lei, que não previa a referida promoção aos
Cabos e Soldados.

Com efeito, a inexistência da promoção por tempo de serviço
desestimula os profissionais que atuam diretamente no combate à
criminalidade e na manutenção da segurança pública. A grande
maioria dos Cabos e Soldados da PMMG, mesmo aqueles que
contam anos de dedicação à corporação e à comunidade, permanece
na mesma graduação, o que constitui flagrante desvalorização do
trabalho desses policiais militares.

A proposição em exame, ao instituir a promoção por tempo de
serviço de cabos e soldados, busca exatamente elidir essa injustiça,
valorizando a atuação desses policiais militares e contribuindo para a
melhoria de seu desempenho profissional.

Optamos, no exame da matéria, por apresentar substitutivo, de
modo a aperfeiçoar a proposição, por meio da inserção de novos
dispositivos, bem como da alteração de dispositivos nela já previstos.
As nossas sugestões, incorporadas ao referido substitutivo, incidem
sobre os arts. 206, 207 e 214 da Lei n° 5.301, conferindo-lhes nova
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redação.

A nossa intenção, na propositura deste substitutivo, foi a de, a partir
das discussões que, como legítimos representantes da categoria dos
policiais militares, vimos encetando nos últimos anos, consolidar
medidas que atendam aos anseios dos profissionais da Polícia Militar,
especialmente daqueles que estão diuturnamente envolvidos com a
segurança da população. Ademais, entendemos que o substitutivo ora
proposto, se aprovado, virá a assegurar ao texto da proposição maior
harmonia de conjunto, aprimorando a sua redação técnica.

Optamos, ainda, por incorporar, ao referido substitutivo, a sugestão
técnica da Comissão de Constituição e Justiça, que, com o fito de
corrigir impropriedade jurídica existente no texto da proposição, a ela
apresentou a Emenda n° 1.

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

Complementar n° 36/2003 na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
apresentado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o

Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 206 e 207 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de

1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 206 - Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças da

Polícia Militar à graduação ou à classe superior e será concedida pelo
Comandante-Geral da corporação duas vezes por ano, nos dias 19 de
junho e 25 de dezembro, ou, em qualquer época, nos casos de
promoção por ato de bravura ou 'post-mortem".

Art. 207 - As promoções de praças serão feitas por antigüidade, por
merecimento, por ato de bravura ou "post-mortem", por incapacidade
e por tempo de serviço, observando-se que apenas as promoções por
antigüidade e por merecimento terão por base as vagas existentes até
as datas referidas no art. 206.

Parágrafo único - A promoção por tempo de serviço é espécie de
promoção que se aplica exclusivamente às graduações de Cabo e
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Soldado.".

Art. 20 - A Seção V do Capítulo II da Lei n°5.301, de 16 de outubro
de 1969, passa a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço
ou por Antigüidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Cabo e ao
Soldado que tiver permanecido em efetivo exercício por, no mínimo,
dez anos consecutivos na mesma graduação e que satisfizer os
seguintes requisitos:

- estar, no mínimo, no conceito B-24 ou equivalente, nos termos da
Lei n° 14.310, de 16 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais;

II - estar apto no treinamento policial básico ou equivalente, nos
termos de resolução específica do Comando-Geral.

§ 1° - O Cabo ou o Soldado que, estando dispensado das suas
atividades operacionais pela Junta Central de Saúde, apresentar
capacidade laborativa residual no desempenho de atividades
administrativas não será obrigado a cumprir o requisito a que se refere
o inciso II do "caput" deste artigo.

§ 20 - O Soldado de que trata este artigo será promovido à
graduação de Cabo, independentemente de vagas e do previsto no
art. 60 deste Estatuto, e nenhum curso de formação específico poderá
ser-lhe exigido.

§ 3° - A promoção por tempo de serviço do Cabo respeitará o quadro
de vagas existentes até as datas previstas no art. 206, ficando
assegurado anualmente para sua aplicação, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) das vagas existentes para a promoção à
graduação de 3°-Sargento.

§ 40 - O Cabo que preencher os requisitos para a promoção a 3°-
Sargento por tempo de serviço será inscrito automaticamente em
curso de formação específico, ficando a promoção condicionada à
aprovação no curso.

§ 50 - Para fins de estabelecimento de uma ordem de preferência à
inscrição de que trata o parágrafo anterior, será adotado como critério
o maior tempo de serviço na graduação de Cabo.

§ 60 - No caso de as vagas anualmente estabelecidas para a
promoção à graduação de 30- Sargento por tempo de serviço se



1171
mostrarem insuficientes para atender o contigente de Cabos que
tiverem cumprido todos os requisitos exigidos neste artigo, estes farão
jus a perceber, mensalmente, a diferença entre o vencimento básico
de Cabo e o de 3°-Sargento, enquanto estiverem no aguardo da
ordem de preferência de que trata o § 5° deste artigo.

§ 70 - A diferença prevista no parágrafo anterior passará a integrar, a
título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a composição
remuneratória dos Cabos que, embora tenham completado todos os
requisitos para a promoção por tempo de serviço, estiverem
aguardando a correspondente vaga.

§ 8° - Fica incorporada, para fins de aposentadoria, a vantagem
pessoal de que tratam os § 60 e 79 deste artigo, se forem
completados os requisitos para a reforma do Cabo com mais de dez
anos de serviço sem que ele tenha sido contemplado com a inscrição
no Curso de Formação de Sargentos, por força da ordem de
preferência instituída no § 5°.

§ 9° - A promoção por antigüidade cabe à praça mais antiga da
graduação, satisfeitos os requisitos previstos neste Capítulo.".

Art. 3° - O Soldado que, na data da publicação desta lei
complementar, houver cumprido os requisitos estabelecidos no art.
214 da Lei n°5.301, de 16 de outubro de 1969, com a redação dada
por esta lei, será, no prazo de sessenta dias, beneficiado com a
promoção por tempo de serviço, independentemente da existência de
vagas e das datas para promoção definidas na lei.

Art, 40 - No concernente à promoção por tempo de serviço dos
Cabos, as instituições militares promoverão as adaptações que se
fizerem necessárias na quantidade e na agenda anual de realização
de cursos para atender à demanda gerada pelo disposto nos § 3 0 a
50 do art. 214, da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, com a
redação dada por esta lei.

Art. 50 - Esta lei complementar será regulamentada no prazo de
trinta dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Zé Maia - Rogério
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Correia.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°272/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.826/2001,
institui mecanismos de incentivo ao acesso de setores etnorraciais
historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/1012001, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para receber parecer, tendo sido
apresentado requerimento solicitando que a matéria fosse baixada em
diligência à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes para
que essa Pasta se manifestasse sobre a iniciativa parlamentar.

Cumprida a diligência, com a manifestação favorável daquela Pasta,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos
seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Com respaldo no § 20 do art. 173 do Regimento Interno, foram
anexados à proposição em tela os Projetos de Lei n os 580, 662 e
951/2003.

Fundamentação
O projeto considera grupos etnorraciais historicamente

discriminados os estudantes afro-brasileiros classificados pelo IBGE
na categoria negros e pardos e os estudantes índios, assim
identificados conforme a Lei Federal n° 6.001, de 1973 (Estatuto do
índio). De acordo com a proposição, esses estudantes farão jus à cota
mínima de 20% do total de vagas efetivamente existentes em cada
período ou ano letivo nos estabelecimentos de ensino público estadual
de ensino superior, quais sejam a Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES - e a Universidade do Estado de Minas gerais -
UEMG.

Os candidatos deverão preencher os requisitos legais para
admissão nas universidades públicas do Estado e serão classificados
em lista autônoma. Não sendo selecionados no número de vagas
reservadas, os candidatos serão agregados à lista de classificação
geral, em igualdade de condições com os demais candidatos. A
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proposição dispõe ainda, que, não sendo preenchidas as vagas
reservadas, estas serão acrescidas ao restante das vagas existentes.

Além disso, o projeto prevê a elaboração e a manutenção de banco
de dados referente aos setores etnorraciais historicamente
discriminados, a ser organizado de forma a coletar e disponibilizar
informações referentes a educação, saúde e mercado de trabalho,
além de outras áreas previstas em regulamento.

A Constituição da República, no seu art. 50 , inscreve o princípio da
igualdade perante a lei, "sem distinção de qualquer natureza". Esse
princípio foi reforçado pelo legislador constituinte federal por meio de
vários outros, a exemplo do inciso 1 desse mesmo artigo, que declara
que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
Concomitantemente, a doutrina de José Afonso da Silva, em sua obra
"Curso de Direito Constitucional Positivo", destaca a busca da
"igualização dos desiguais pela outorga de direitos sociais
substanciais", como é o caso dos constantes no art. 70 , incisos XXX e
XXXI, da Carta Magna, que prescrevem regras de igualdade material,
que proíbem distinções fundadas em certos fatores. Desse modo, é
vedada a diferença de salários, do exercício de funções e do critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer
discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do
trabalhador portador de deficiência.

Na perspectiva desse doutrinador, "a previsão, ainda que
programática, de que a República Federativa do Brasil tem como um
de seus objetivos fundamentais 'reduzir as desigualdades sociais e
regionais' (art. 30 , III)", aliada à garantia de que o direito à educação
deve reger-se por princípios democráticos e de igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola, constituem
demonstração inequívoca da preocupação do constituinte federal com
a justiça social e representam reais promessas de busca da igualdade
material.'

Assim, a igualdade que se revela entre os seres humanos, como
indivíduos da mesma espécie, não exclui a possibilidade de inúmeras
desigualdades fenomênicas entre eles, a exemplo das desigualdades
físicas, morais, políticas, sociais, etc. A idéia de igualdade alia-se à
idéia de justiça na atividade legiferante do parlamentar que tenha por
meta tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
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"Porque existem desiguais é que se aspira à igualdade real ou
material que busque realizar a igualização das condições desiguais,
do que se extrai que a lei geral, abstrata e impessoal que incide em
todos igualmente, levando em conta apenas a igualdade dos
indivíduos, e não a igualdade dos grupos, acaba por gerar mais
desigualdades e propiciar a injustiça".2

Como vemos, o princípio da igualdade não pode ser entendido em
sentido individualista, que não leve em conta as diferenças entre
grupos. Vale dizer que as pessoas ou situações são iguais ou
desiguais de modo relativo, ou seja, sob certos aspectos. São esses
fundamentos que permitem à legislação tutelar pessoas que se achem
em posição de desigualdade, ou de inferioridade em relação a certos
direitos?

Também para Alexandre de Moraes, em sua obra "Direito
Constitucional", as diferenciações normativas podem ser consideradas
não discriminatórias, desde que exista uma justificativa objetiva e
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente
aceitos. Sobre esse particular, assim conclui o constitucionalista: "os
tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a
Constituição Federal quando verificada a existência de uma finalidade
razoavelmente proporcional ao fim visado .,,4 E o caso da proposição
sob análise.

Como vemos, os argumentos apresentados demonstram a presença
de respaldo jurídico-constitucional para o projeto em exame.
Ressalvamos, contudo, a manutenção de seu art. 5 0 . Ocorre que esse
dispositivo, ao atribuir competência ao Conselho Estadual de
Educação, órgão autônomo e integrante da estrutura administrativa da
Secretaria da Educação, contraria o art. 66, III, "e", da Constituição do
Estado.

Assim, é oportuno trazer à colação o testemunho da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, que, em resposta à diligência
formulada por esta Comissão, corroborou o entendimento deste
relator de que ações afirmativas devem ser implementadas com vistas
a reduzir as desigualdades econômico-sociais existentes no Pais. A
referida Secretaria ilustra o seu posicionamento favorável à matéria
apresentando dados estatísticos do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA -, que demonstram que os jovens negros apresentam,
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em todos os anos de escolaridade, níveis de qualidade no
aprendizado menores do que os dos brancos. Os níveis de freqüência
à escola e de analfabetismo, por exemplo, são piores entre os jovens
negros que entre os brancos. Em 1999, 8% dos negros entre 15 e 25
anos de idade eram analfabetos, enquanto entre os brancos da
mesma faixa etária o índice era de 3%. No que tange à realidade do
ensino superior, esta é desoladora: em 1999, 98% dos negros entre
18 e 25 anos de idade não haviam ingressado na universidade. Isso
significa que somente 2% dos negros exerceram, naquele ano, o
direito de acesso ao ensino superior. Muitas outras informações nos
foram trazidas por meio da diligência formulada. Todavia, não nos
cabe, no âmbito desta Comissão técnica, destacar todo o argumento
de respaldo ao projeto desenvolvido pela Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, em razão da natureza desse
argumento, que tem forte conotação de mérito. Entretanto, cumpre-
nos reafirmar o posicionamento favorável em relação ao projeto
adotado por aquela Pasta.

Considerando a anexação ao projeto de lei em estudo de outras três
proposições, quais sejam os Projetos de Lei n os 580, 662 e 951/2003,
cumpre-nos tecer alguns comentários sobre elas.

A primeira merece prosperar porque, ao instituir reserva de vagas
nas universidades estaduais em favor de candidatos portadores de
deficiência, milita em prol de uma minoria com o devido respaldo da
Constituição da República, sobremaneira no que tange ao princípio da
eqüidade. Mais uma vez, merece destaque "a busca da igualização
dos desiguais pela outorga de direitos sociais substanciais" a que se
referiu o constitucionalista José Afonso da Silva em sua obra "Curso
de Direito Constitucional Positivo".

A segunda proposição anexada, o Projeto de Lei n° 66212003, busca
permitir o acesso dos estudantes carentes, egressos da rede pública,
ao ensino superior ministrado pela UNIMONTES. A terceira
proposição anexada, qual seja o Projeto de Lei n° 951/2003, prevê a
reserva de 50% das vagas das universidades estaduais para alunos
egressos das escolas públicas-

Entendemos que tais proposições são, na forma em que se
apresentam, de natureza discriminatória, uma vez que restringem o
benefício proposto aos alunos egressos das escolas públicas, partindo
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do equivocado pressuposto de que sejam, todos eles, pobres. Na
realidade, nem todos os alunos das escolas públicas são carentes de
recursos financeiros, assim como nem todos os alunos egressos de
escolas particulares dispõem de fartos recursos. Muitas vezes, vemos
estudantes pobres em escolas particulares, graças à concessão de
bolsas de estudos ou ao auxílio de terceiros.

Diante disso, propomos estabelecer a cota de 50% das vagas nas
universidades estaduais para alunos carentes, independentemente da
escola de que ele seja egresso, pública ou particular.

Ainda quanto à terceira proposição anexada, no que tange à isenção
da taxa de inscrição nos processos seletivos das universidades,
estaduais, a matéria já é objeto do Projeto de Lei n° 378/2003, do
Deputado Ermano Batista, projeto que se encontra em tramitação
nesta Casa.

Por essas razões, apresentamos ao final deste parecer o
Substitutivo n° 1, que incorpora a matéria dos quatro projetos aqui
destacados, com a devida ressalva feita acima.

Por outro lado, com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, entendemos
necessário acrescentar, no substitutivo proposto, artigo que remete ao
Poder Executivo a regulamentação da matéria, permitindo que aquele
Poder, com maior propriedade, atribua caráter administrativo às
infrações à lei, especifique o órgão competente para apurá-las, bem
como estabeleça o critério a ser adotado para o preenchimento das
vagas que serão oferecidas pelas universidades estaduais aos
estudantes carentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 272/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui reserva de vagas em instituições públicas estaduais de

ensino superior e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, a

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e as demais
instituições públicas estaduais de ensino superior destinarão cotas
mínimas de •vagas nos cursos por elas oferecidos aos candidatos
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indígenas e afro-descendentes e aos portadores de deficiência
física, observado o disposto nesta lei.

Parágrafo único - O disposto nesta lei não se aplica ao curso
superior de Administração, habilitação em Administração Pública,
mantido pela Escola de Governo, vinculada à Fundação João
Pinheiro, o qual segue o previsto na Lei n° 11.867, de 28 de julho de
1995.

Art. 2 0 - Para efeito desta lei, considera-se:
- afro-descendente, o candidato classificado pelo IBGE nas

categorias de negro ou pardo;
II - índio, o candidato de ascendência pré-colombiana. de acoito

com a Lei Federal n° 6.001 de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do
índio;

III - portador de deficiência, aquele assim caracterizado conforme as
definições de deficiência estabelecidas na Lei n° 13.465, de 12 de
janeiro de 2000.

Art. 30 - As cotas mínimas de vagas nas instituições públicas
estaduais de ensino superior serão de:

- 20% (vinte por cento) do total de vagas existentes em cada
período ou ano letivo, para índios e afro-descendentes;

II - 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes em cada
período ou ano letivo, para portadores de deficiência.

Art. 40 - Fica estabelecida a cota mínima de 50% (cinqüenta por
cento), por curso e turno, para os estudantes carentes, no
preenchimento das vagas oferecidas pelas instituições de ensino
superior a que se refere o art. 1° desta lei.

Art. 50 - O edital do processo seletivo especificará o número de
vagas destinadas aos candidatos de que trata esta lei em cada curso,
considerando-se os percentuais definidos no "caput" do art. 3 0 e no
art. 4°.

Parágrafo único - Sempre que a aplicação do referido percentual
resultar em número fracionário, arredondar-se-á a fração igual ou
superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subseqüente e a
fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior.

Art. 6 0 - Para fazer jus à reserva de vagas estabelecida por esta lei,
o candidato deverá:

- preencher os requisitos legais para admissão nas instituições
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públicas estaduais de ensino superior;

II - submeter-se a processo seletivo em igualdade de condições com
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas e à
pontuação mínima exigida para a aprovação, observadas, no caso de
candidato portador de deficiência, as disposições da Lei n° 14.367, de
19 de julho de 2002.

Parágrafo único - No caso de candidato portador de deficiência, a
instituição de ensino avaliará, previamente à realização do processo
seletivo, a compatibilidade do curso pretendido com as
especificidades da deficiência apresentada pelo candidato.

Art. 70 - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.

§ 10 - Os candidatos de que trata esta lei não selecionados no
número de vagas reservadas a título de cota mínima serão agregados
à lista de classificação geral, em igualdade de condições.

§ 20 - Em caso de não haver candidatos aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título dé cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 80 - A instituição de ensino que receber aluno portador de
deficiência deverá cumprir os requisitos de acessibilidade previstos na
legislação federal e estadual em vigor e desenvolver ações voltadas à
flexibilização e à especialização dos serviços didático-pedagógicos e
administrativos, promovendo a capacitação de recursos humanos e as
adaptações necessárias em sua infra-estrutura, de modo a possibilitar
a plena integração do aluno portador de deficiência à vida acadêmica.

Art. 90 - As instituições a que se refere o art. 1° manterão banco de
dados com informações referentes à educação, à saúde e ao mercado
de trabalho, além de outras previstas em regulamento, relativas aos
segmentos sociais de que trata esta lei.

Parágrafo único - O banco de dados de que trata o "caput' será
utilizado como mecanismo de controle do cumprimento desta lei e de
subsídio à implantação de políticas públicas.

Art. 10 - As autoridades titulares das instituições públicas estaduais
de ensino superior são diretamente responsáveis pela observância
das normas estabelecidas nesta lei.

Art. 11 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Ermano Batista - Leonardo Moreira.1 Silva, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 162
edição, Malheiros Editores, 01. 1999, pp. 214 e 215.
2 Ob. cit. pp. 216 e 217.
3 0b. cit. p. 219.
4 0b. cit., 92 edição, Editora Atlas S/A, 2001. p. 63.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°473/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o Projeto de Lei n°

473/2003, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n°
360/99, dispõe sobre o ensino de Educação Física nas escolas•
estaduais.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia. Vem agora a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Buscando na Constituição da República as regras pertinentes à

repartição de competência legislativa entre os entes que compõem a
Federação, verifica-se, segundo o disposto no art. 22, XXIV, que à
União compete legislar privativamente sobre diretrizes e bases da
educação nacional. O art. 24, IX, da Carta Magna atribui, ainda, à
União, aos Estados e ao Distrito Federal competência legislativa
concorrente para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.
Vale dizer: as normas editadas pelos Estados devem coadunar-se
com as diretrizes e bases da educação e as demais normas gerais
editadas pela União. A Lei n°9.394, de 20/12/96, conhecida como Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece, no § 3° do
art. 26, com a redação dada pela Lei n° 10.328, de 12/12/2001, o
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seguinte:

"Art. 26 -
§ 3° - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,

é componente curricular obrigatório da Educação Básica, ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos".

O art. 1° da proposição em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de
constar no currículo de todas as unidades escolares e níveis
educacionais do Estado o ensino de Educação Física. Entretanto, tal
dispositivo é inócuo, pois esta determinação deve ajustar-se ao
disposto no § 30 do art. 26 da Lei n° 9.394, que prevê a Educação
Física como componente curricular da educação básica, ajustando-se
às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos. A presença do art. 1° da proposição
no ordenamento jurídico estadual teria apenas a finalidade de
assegurar integralidade à lei estadual, possibilitando que o aplicador
compreenda o disciplinamento legal sem que tenha constantemente
de conjugar as legislações estadual e federal.

Embora seja a Educação Básica componente obrigatório do
currículo escolar, pode a legislação suplementar estabelecer as
situações em que ao aluno, em virtude de situações especiais, seja
facultada a participação nas aulas, desde que exista correlação lógica
entre a situação ou dificuldade e a impossibilidade do exercício físico.

O art. 30 do projeto estabelece que o professor de Educação Física,
corri formação superior, poderá ser substituído por diplomado em
curso técnico ou profissionalizante que tenha a mesma habilitação.
Este dispositivo contraria em parte o que estabelece o art. 62 da Lei
de Diretrizes e Bases, que prevê que a formação de docentes para
atuar na educação básica se fará em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação. A proposição, ademais, não estabelece as
condições e os casos em que devem ocorrer as substituições,
permitindo que um técnico substitua o docente de nível superior por
vontade única e exclusiva da direção da escola, o que não se coaduna
com os ditames da lei federal.

Pode-se estabelecer que, na ausência comprovada de profissionais
habilitados e interessados em assumir a função ou cargo

rÀ
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correspondente, possa o Estado contratar professores sem a
referida habilitação, desde que se definam os critérios para tanto.

O § 20 do art. 30 da proposição, por sua vez, ao atribuir competência
à Secretaria de Estado da Educação, dispondo que esta deverá
promover cursos de metodologia de Educação Física para
profissionais com curso superior e com ensino médio, contraria o art.
66, III, 'e', da Constituição Estadual, segundo o qual cabe
privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de projeto de lei
que verse sobre a estruturação das secretarias de Estado.

Registre-se que, na construção do entendimento expresso neste
parecer, representantes dos profissionais do ensino de Educação
Física trouxeram substanciosos subsídios, dos quais se aproveitaram
apenas os de ordem legal e constitucional, em respeito aos limites
desta Comissão.

Durante os debates, o Deputado Ermano Batista sugeriu que fosse
incluído entre aqueles que estão dispensados da disciplina Educação
Física o estudante cuja atividade laboral exija esforço físico, sugestão
acatada pelo relator da matéria.

Para sanar os vícios de natureza constitucional e infraconstitucional
já demonstrados, propomos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 473/2003 na forma do Substitutivo n°
1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o ensino de Educação Física na rede pública estadual

de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Educação Física é componente curricular obrigatório da

educação básica na rede pública estadual de ensino, ajustando-se às
faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa
nos cursos noturnos.

Art. 2° - E facultativa a prática da Educação Física para o estudante
que comprove uma das seguintes condições:

- exercício de atividade profissional com jornada igual ou superior a
seis horas;

II - exercício de atividade laboral que exija esforço físico,

rÀ'
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independentemente da jornada de trabalho;

III - idade igual ou superior a trinta anos;
IV - convocação para serviço militar;
V - quadro de doença contagiosa;
VI - incapacidade temporária ou permanente para o exercício físico.
Art. 3 ° - Fica reservado a profissional com curso superior completo

de Educação Física o exercício da docência ou a orientação da prática
dessa matéria em instituição da rede pública estadual de ensino.

Parágrafo único - Na ausência de profissional habilitado nos termos
do "caput' deste artigo para o exercício de função ou cargo de
professor de Educação Física, poderá o Estado contratar profissional:

- com curso superior incompleto, dando preferência a quem tenha
cursado a disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física:

II - com experiência comprovada em atividades orientadas de
Educação Física em instituições esportivas públicas ou privadas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Leonídio

Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°622/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
epígrafe institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/4/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela institui a política de saúde mental para os Agentes

de Segurança Penitenciária, a qual inclui o planejamento, a execução,
o controle, a fiscalização e a avaliação de todas as atividades
relacionadas à saúde mental dos referidos servidores, de modo a
possibilitar o pleno uso e gozo de seu potencial físico e mental.

A proposição busca assegurar o bem-estar biopsicossocial dos
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Agentes de Segurança Penitenciária mediante ações preventivas
e assistência integral aos acometidos de transtorno mental, visando a
recuperação de sua saúde.

No que tange ao art. 1° do projeto, cumpre-nos esclarecer que os
referidos agentes, lotados na Subsecretaria de Administração
Penitenciária, integram o Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
de Defesa Social, órgão subordinado ao Governador do Estado e seu
auxiliar na direção superior do Poder Executivo.

Assim, pode-se perceber que o legislador, na verdade, por meio da
proposição sob análise, atribui a esses servidores do Poder Executivo
um direito novo e especial a um tratamento de saúde mental
diferenciado do que é oferecido aos demais servidores desse Poder.
Trata o projeto, portanto, de assunto referente a direitos dos agentes
penitenciários, matéria que concerne às disposições estatutárias dos
servidores públicos, ou seja, ao seu regime jurídico.

Neste ponto, cumpre lembrar que a Constituição mineira, no seu art.
66, III, "c", prevê como matéria de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo o estabelecimento do regime jurídico único dos
servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional. Concomitantemente, o art. 90, V, da Carta Política
mineira atribui ao Governador do Estado a competência privativa para
"iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na
Constituição".

Faz-se necessário observar, ainda, que o STF pacificou o
entendimento de que "a iniciativa reservada das leis que versem o
regime jurídico dos servidores públicos revela-se, enquanto
prerrogativa conferida pela Carta Política ao Chefe do Poder
Executivo, projeção do princípio da separação de poderes" (ADIN n°
248-RJ).

Além disso, a ADIN n° 89-MG, julgada em 4/2193, que remete a
várias outras semelhantes, repete esse entendimento. Transcrevemos
da sua ementa o seguinte trecho:

"Normas que, por disporem, sem exceção, sobre servidores públicos
do Estado, padecem do vício de inconstitucionalidade formal, por
inobservância do princípio da reserva da iniciativa legislativa ao Chefe
do Poder Executivo, corolário do postulado da separação dos
poderes, imposto aos Estados pelo art. 25 da Constituição Federal de

rÁ
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1988 e, especialmente, ao constituinte estadual, no art. 11 do
ADCT/88, combinados, no presente caso, com o art. 61, § 1 0 , alíneas
'a' e 'c', da mesma Carta".

Por oportuno, salientamos que aos dispositivos destacados da
Constituição Federal corresponde o art. 66, III, alíneas "b" e "c", da
Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto,	concluímos	pela antijuridicidade,

inconstituciona[idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 62212003.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°708/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de aviso aos
portadores de marca-passo nas portas equipadas com detectores de
metais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/5/2003, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso III, alínea "a", do
Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
No seu art. 1 0, a proposição em epígrafe obriga as repartições

públicas do Estado de Minas Gerais e as instituições bancárias que
possuam portas equipadas com detectores de metais a afixar aviso
aos portadores de marca-passo.

Concede, ainda, no seu art. 20 , o prazo de 60 dias a contar da data
da publicação da lei para que haja a adequação das instituições por
ela abrangidas ao disposto no art. 1°.

No caso de descumprimento da lei, o legislador prevê a imputação
de multa no valor de 500 UFEMGs, a serem cobradas pelo órgão
competente do poder público.

A matéria é passível de normatização pelo Estado, uma vez que não

rÃ
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se encontra relacionada entre aquelas reservadas a outro ente
federado ou a outros órgãos ou Poderes do Estado.

Trata-se de matéria relacionada ao direito á saúde, a qual, por força
do art. 24 da Constituição da República, é disciplinada por legislação
concorrente. Por falta de previsão da matéria na norma geral da
União, tem o Estado membro a competência para suplementar a
legislação federal, conforme determina o dispositivo mencionado.

O que se busca evitar é que o detector de metal instalado nas portas
de instituições públicas ou privadas venha a interferir no
funcionamento do marca-passo, colocando em risco a saúde do
portador do aparelho. Essa questão devérá ser avaliada pela
Comissão de Saúde quando da análise do mérito da proposição.

Todavia, a fim de aperfeiçoar o projeto, apresentamos as Emendas
n

o
s 1 a 4.
A Emenda n° 1 dá nova redação ao art. 1°, estendendo as suas

disposições a todas as instituições que possuam portas equipadas
com detector de metal. Além disso, prevê a indicação de uma entrada
alternativa para os portadores de marca-passo.

A segunda emenda suprime o art. 2 0 , dispositivo que prevê o prazo
de 60 dias para o cumprimento da lei, questão que, do, ponto de vista
prático e da técnica legislativa, deve ser tratada no artigo que consiste
na cláusula regulamentadora. Este é o objeto da Emenda n°4. A partir
da regulamentação, caberá a aplicação de multa, que será devida em
razão do descumprimento da lei. A Emenda n° 3 dá nova redação ao
art. 30 , estabelecendo que a multa será cobrada na forma de
regulamento.

Diante do exposto, concluín
e legalidade do Projeto de Lei
a seguir apresentadas.

Conclusão
ios pela juridicidade, constitucional idade
n° 708/2003 com as Emendas nos 1 a 4,

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Ficam as repartições públicas do Estado e as demais

instituições que possuam portas equipadas com detector de metal
obrigadas a afixar aviso aos portadores de marca-passo.

Parágrafo único - O aviso a que se refere o "caput" deverá indicar
entrada alternativa para os portadores de marca-passo.".
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EMENDA N°2

Suprima-se o art. 2 1 do projeto.
EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 3° - O descumprimento desta lei ensejará multa de 500

(quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -
,cobradas na forma de regulamento.".

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de noventa dias contados da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Ermano Batista.

Wik
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 20a REUNIÃO ESPECIAL, EM 18/9/2003
Presidência do Deputado Bonifácio Mourão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Miguel
Martini - Exibição de vídeo - Palavras do Padre Jonas Abib - Entrega
de placa - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Djalma Diniz - Domingos Sávio -

Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Paulo Piau -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Bonifácio Mourão) - As 201h1 Smin,

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

Ata
- A Deputada Maria Tereza Lara, 2'-Secretária "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Padre
Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova e Presidente da
Fundação João Paulo II; e os Exmos. Srs. Osmânio Pereira, Deputado
Federal; José Carlos Stangarlini, Deputado à Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo; e Deputado Miguel Martini, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do ex-Deputado Péricles

Ferreira, atual Prefeito Municipal de Salinas.
Destinação da Reunião

0 locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação João
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Paulo li, Sistema Canção Nova, pelos 25 anos de sua fundação.

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

interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa, sob a regência do
maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Revmo. Padre Jonas Abib, Exmos. Srs. Deputado Federal Osmânio
Pereira, Deputado Estadual de São Paulo José Carlos Stangarlini,
Deputado Miguel Martini, demais autoridades, senhoras e senhores,
esta Presidência abre, com grande satisfação, a reunião especial em
comemoração aos 25 anos da Fundação João Paulo II, responsável
pelo Sistema Canção Nova.

Igualmente preocupada com a ética e a dignidade nos meios de
comunicação, sobretudo na TV Assembléia, voltada para a
disseminação da cidadania consciente como essência da prática da
democracia, esta Casa saúda a Rádio e a TV Canção Nova. Cultura,
educação e formação espiritual têm sido a tônica da programação das
duas emissoras, sempre • realizada com grande competência
profissional e criatividade, tendo em mente os mais altos valores
familiares.

Em um mundo em que a informação e o entretenimento têm cada
vez mais se associado à exploração da violência e da sexualidade, de
uma forma gratuita e irrefletida, é imperioso que os veículos de
comunicação abram espaço para que o público reconheça suas
melhores crenças, numa atmosfera espiritual permeada de temas
elevados, para que possamos descortinar um mundo melhor e um
futuro positivo.

Ao responder, no seu trabalho informativo cotidiano, ao desafio
lançado em 1975 pelo então Papa Paulo VI em prol da evangelização,
a Rádio Canção Nova, desde 1980, e a TV Canção Nova, a partir de
1989, têm levado a cabo sua missão, de uma forma dinâmica e
variada, sem nenhuma propaganda comercial. Quando o consumismo
se impõe como finalidade e objetivo de vida de grande parte de nossa
juventude, é altamente louvável o modo de atuação do Sistema
Canção Nova, usando dos maiores avanços tecnológicos, incluindo a
Internet, para levar aos jovens, integrados ao convívio de suas
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famílias, uma mensagem que não se esgota nem na
imediaticidade nem na inconseqüência. Sua missão é a formação
espiritual, que reconhece no ser humano sua dimensão além da
matéria, em que uma sociedade meramente tecnológica e capitalista
tem procurado encerrá-lo.

O povo mineiro e o povo brasileiro foram formados numa tradição de
profunda religiosidade, que sempre considerou a solidariedade e a
cordialidade nas relações entre as pessoas. Para que esses valores
não se percam, mergulhando nossos cidadãos no egoísmo, na
indiferença, no pessimismo e na solidão, precisamos de urna ação
permanente e efetiva. Nesse sentido, têm tenazmente trabalhado o
Sistema Canção Nova e a Fundação João Paulo II, com todo o mérito.
Hoje, esse reconhecimento é manifestado com esta homenagem,
efetivada a requerimento do Deputado Miguel Martini e de toda a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Boa-noite a todos. Queremos saudar o Deputado Bonifácio Mourão,

Presidente nesta reunião, amigo e brilhante parlamentar, o Revmo.
Padre Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova e
Presidente da Fundação João Paulo II, que dispensa quaisquer
qualificativos, quaisquer adjetivos, o Deputado Federal Osmánio
Pereira de Oliveira, caríssimo amigo e irmão, o Deputado José Carlos
Stangarlini, caríssimo amigo e irmão, os caríssimos companheiros
desta Casa, Deputados Domingos Sávio, Célio Moreira - companheiro
da Renovação -, Maria Tereza Lara e Maria Olívia, que representa a
região de Lagoa da Prata; o Prefeito Péricles Ferreira, caríssimo
amigo e companheiro em vários mandatos nesta Casa, na pessoa do
qual quero estender meus cumprimentos aos outros Prefeitos; minha
esposa, Lennira Martini, Felipe, Monique, Lili, Inês Pimenta, a
coordenadora estadual, Poliana, enfim, todos os amigos, irmãos,
assessores, aqueles que nos acompanham pela TV Assembléia e
pela TV Canção Nova, senhoras e senhores, a minha relação de
amizade, os laços que me unem ao Padre Jonas Abib e à Canção
Nova existem há vários anos, diria quase que o mesmo tempo de
existência da Canção Nova: 23 anos. Apesar de ser católico, de uma
família católica - tenho a honra de ter dois irmãos padres e uma irmã
freira -, estava vivendo uma profunda crise de fé. Mais do que crise,

rs
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posso dizer que havia perdido toda a minha fé. Acabei orando
para um Deus em cuja existência não acreditava, e esse Deus provou
que existe e me deu o dom da fé.

E foi por meio de um livreto - hoje está mais sofisticado - chamado
"A Bíblia Foi Escrita para Você", do Padre Jonas Abib, que reencontrei
a minha caminhada rumo ao Senhor e redescobri a minha fé.

De lá para cá, a minha vida se transformou, a ponto de Deus retirar-
me de uma favela no Rio de Janeiro e hoje, dar-me a honra de ser
representante do povo mineiro nesta Assembléia.

Deus cuida de nós. Deus quer treinar-nos no amor. E tem feito isso.
Temos todas as condições para amar, porque o Espírito Santo habita
em nós. O mundo é um deserto em que as pessoas não se amam,
não se perdoam, não se reconciliam, falam mal umas das outras,
fofocam, acusam, condenam. 9 mundo está carente de amor; por isso
é preciso amar sem cobrar a perfeição do irmão. Precisamos lembrar-
nos sempre que o Senhor nos buscou e aos nossos irmãos nas
encruzilhadas. Estávamos feridos, cegos, maltrapilhos nas estradas
da vida, e o Senhor nos recolheu para a sala do banquete do seu
Reino. Todos nós, cada um à sua maneira, fomos recolhidos pelo
Senhor nas encruzilhadas da vida. Estamos todos na mesma
situação.

Deus, bondosamente criou um oásis de amor, por causa do deserto
em que o mundo se encontra. Os grupos, as pastorais, as
comunidades, os movimentos são oásis de amor; por isso, precisamos
cultivá-los. Não podemos perdê-los. E questão de vida ou morte.
Essas palavras não são minhas, mas do Padre Jonas, em recente
pronunciamento. Ao comemorar 25 anos, podemos afirmar que, desde
suas origens, o Padre Jonas fez da Canção Nova um oásis de amor,
quando, para amadurecer a idéia, criou primeiro uma comunidade
marcada pelo amor de Cristo e integrada, predominantemente, por
jovens, com o objetivo de evangelizar o Brasil e o mundo por meio dos
meios de comunicação. Hoje, o resultado é a TV Canção Nova, um
oásis de amor no mundo da mídia. Esse desafio havia sido lançado
pelo Papa Paulo VI, por meio de sua encíclica "Evangelli Nuntiandi", a
partir da constatação de que a mídia priorizava o lucro, estava e está
predominantemente marcada pelo culto ao consumismo, pela
exaltação da tendência humana do ter, em vez do ser, pela fixação em
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mostrar o que de negativo ocorre em nosso dia-a-dia, enfim, pela
quase sistemática difusão de valores anticristãos, como a vingança, o
adultério, o aborto, as drogas, o alcoolismo, o desrespeito, o egoísmo,
os crimes, os assaltos, os seqüestros, os esoterismos, etc. Tudo isso
está gerando na população sentimentos de insegurança, frustração,
abandono, desespero, desesperança, enfim, de impotência e
incapacidade para enfrentar, com determinação, os desafios do dia-a-
dia. Esse quadro motivou a criação da Canção Nova. Esse contexto,
analisado e discernido à luz do Evangelho, intimou o Padre Jonas
Abib a assumir o tremendo desafio de criá-la.

Mas é bom salientar que o projeto só deu certo porque, desde o..
início, o Pe. Jonas vacinou-se contra qualquer tentação de desânimo
ao sentir, em seu mais profundo íntimo, que, sendo essa a vontade dé
Deus, a ele correspondia trabalhar com muita criatividade e com
absoluta fé. Por isso estes 25 anos que se passaram foram de
incessante esforço para realizar um grande sonho, o de colocar a
serviço de Deus um poderoso instrumento de evangelização, sonho
esse hoje realizado porque Pe. Jonas soube compartilhá-lo, em suaS
comunidade, com outros que foram se somando. Como disse Q.
1-lélder Câmara, um sonho que se sonha sozinho não é mais do que
um sonho, mas um sonho que se compartilha começa a se tornar
realidade. A sentença ecoou forte e intimou-o para o empreendimento
dessa obra vitoriosa. Verifica-se que as condições do mundo atual
tornam cada vez mais urgente o ensino catequético para numerosos
jovens e adultos que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o
rosto de Cristo e experimentam a necessidade de a ele se entregar.

Essa sentença virou um grande objetivo, o de evangelizar o povo de
Deus. Imediatamente sentiu-se que, para atingi-lo na dimensão que
Deus queria, era preciso antes alcançar outro objetivo: conseguir um
meio próprio de comunicação social. Convém salientar que,
operacionalmente, o primeiro passo deu-se por meio de uma estação
de rádio de pequeno alcance, por cujas ondas fez-se um trabalho
intenso de animação espiritual do povo em geral, particularmente da
Renovação Carismática Católica. Foi um de seus fundadores,
continua sendo um dos grandes referenciais no Brasil e continua
fazendo parte do Conselho Nacional. Assim, pela Rádio Canção Nova,
inaugurada em 25/5/80, a palavra de Deus começou a ser difundida
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além dos templos, além das igrejas. Hoje essa rádio multiplicou
seu potencial e ampliou sua área de influência, levando aos ouvintes,
por meio de uma programação dinâmica e variada, sem propaganda,
sem comercial, informações, cultura, educação, princípios, valores e
formação espiritual. Em 8/12/89, tornou-se uma realidade em nosso
País a TV Canção Nova, atualmente instalada com cinco geradoras:
Cachoeira Paulista, Aracaju, Rio de Janeiro, Brasília e, mais
recentemente, Belo Horizonte. A TV Canção Nova já abrange todo o
território nacional, por meio das antenas parabólicas, de 127
operadoras de TV a cabo e de 209 repetidoras, e ainda consegue
atingir o continente americano, a Europa Ocidental e a África do Norte,
por meio do sistema de satélites e TV a cabo, levando imagens da
mais alta qualidade, devido ao profissionalismo e à criatividade de
seus funcionários e à aplicação, em seu sistema de transmissão, dos
mais recentes avanços científicos e tecnológicos, além da Internet,
que permite chegar ao mundo inteiro.

Como membro da Renovação Carismática Católica, fui chamado a
assumir funções de coordenação e evangelização, o que me deu a
honra de conhecer e conviver com Pe. Jonas, nascendo daí uma
grande e profunda amizade.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. E uma honra aparteá-lo. Cumprimento nosso querido
Deputado Bonifácio Mourão, representante do Presidente Mauri
Torres. Cumprimento também o querido amigo e fundador da
Fundação João Paulo, de nossa querida Comunidade Canção Nova,
Pe. Jonas, meu amigo Stangarlini, membro da Renovação Crismática.

A fé não é semente que se lance ao léu, esperando-se que germine
em um coração qualquer. Para que brote e se mantenha em viço, é
preciso que seja cuidada, lembrada e glorificada.

Esse tem sido o papel da Comunidade Canção Nova em sua tarefa
evangelizadora. Ela tem desempenhado com competência esse
mister, esse sacerdócio, sob a clara e permanente inspiração do
Divino Espírito Santo, na figura de nosso querido Pe. Jonas Abib, seu
fundador.

Quero louvar, meu amigo e colega, Deputado Miguel Martini, a
iniciativa desta homenagem, necessária e justa, a esse singular
sacerdote, de rara sensibilidade e talento, que tenho a honra de
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cumprimentar nesta noite em que se comemora o 25 0 aniversário
da Comunidade Canção Nova.

Uma comunidade fundada em 1978, com o definido propósito de
disseminar a palavra de Cristo, de suscitar a fé nos que não cultivam
mais a esperança. A partir de 1986, por meio das ondas sonoras da
emissora, esse trabalho de evangelização passou a ter abrangência
nacional, adentrando milhares de residências, e hoje ganha o mundo
pela Internet.

E sempre bom e de feliz lembrança conhecer a vida desse
sacerdote, que em 1971 conheceu a Renovação Carismática Católica,
empenhando-se no trabalho com a juventude. Sete anos depois,
fundou a Comunidade Canção Nova, fortificando assim as bases de
nossa RCC. Hoje, Pe. Jonas se destaca como um dos pilares da
Renovação.

Com séculos de atraso, o despertar para a necessidade urgente da
evangelização levou nosso Papa a lançar ao ar uma semente que
teve acolhida no coração de D. Antônio, Bispo de Lorena. Uma
semente que só precisava de um terreno fértil, de boa terra, da boa-
vontade e espírito vocacionado para pastorear almas do nosso Pe.
Jonas.

Quero louvar a Deus pela Canção Nova e principalmente pela vida
de Pe. Jonas. Por meio da Renovação Carismática, assumi meu
batismo e minha crisma e, como coordenador da Renovação
Carismática da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, pude
aprender mais e amar mais minha igreja. Se não fosse por meio de
meus irmãos da Canção Nova, talvez não estivesse aqui. Por meio da
Renovação Carismática, num momento de dor e sofrimento, pude
perceber a presença viva de Jesus e tê-lo no meu coração. Foi num
momento de muita dor que recebi essa acolhida, quando perdi um
filho de 5 anos, atropelado; após um ano, perdi minha mãe; após um
ano, perdi um irmão assassinado; após um ano, mais um irmão e,
após um ano, o irmão caçula. Foi por meio do apoio da Igreja que tive
torças para suportar a saudade e a lembrança.

Assistindo sempre às palestras que ajudavam a mim e à minha
família, levantei a cabeça, bati no peito e disse: 'Tudo posso naquele
que me fortalece'. E muito boa esta oportunidade de homenagearmos
a Canção Nova. Tenha certeza de que ela tem ajudado a salvar vidas.
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Há o lema: "Quem realmente se liga na Canção Nova muda de
vida". Sabemos que muitos jovens e muitas famílias foram resgatados
por meio da Canção Nova. Por isso, peço a Deus, em nome de Jesus,
que lhe dê saúde, força, perseverança e discernimento, para que ela
continue o seu trabalho por mais 25, 50 e 75 anos, a fim de que seja
realmente esta luz e esta graça de Deus não só para nós, mineiros, e
o Brasil, mas para o mundo, levando a palavra de Deus e de Jesus,
que salva, que restaura e que traz força e esperança. Parabéns,
Deputado Miguel Martini, pela iniciativa. Sou testemunha, Pe. Jonas,
do trabalho fervoroso do Irmão Martini, na Canção Nova e na
Assembléia Legislativa. Por meio da Canção Nova, ele tem dado a
oportunidade para que todos .assistam e acompanhem não só os seus
trabalhos, mas os meus, os de Maria Tereza Lara, os de Osmânio e
os de Vereadores e políticos empenhados e comprometidos com a
doutrina social da Igreja. Isso tem sido realmente uma referência para
nós, um canal, uma luz e uma esperança, porque a política é uma
oportunidade, como disse o Papa, que temos para praticar a
verdadeira caridade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço o
aparte concedido pelo nobre Deputado, desejando a ele e à sua
família muita saúde, paz e luz.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Inicio agradecendo-lhe,
meu querido Deputado Miguel Martini, uma referência na Assembléia
Legislativa. Você jamais teria que fazer menção alguma a perdão,
porque nós lhe devemos muito. Quero cumprimentar o Presidente
desta reunião, prezado amigo Deputado Bonifácio Mourão; o nosso
homenageado, querido Pe. Jonas Abib; o prezado Deputado Federal e
amigo Osmânio Pereira, o Deputado José Carlos, os demais
companheiros Deputados, os Prefeitos, os irmãos e irmãs presentes
neste momento glorioso da Assembléia Legislativa. Fazer esta
homenagem é para todos nós motivo de muito orgulho e muita alegria.
Devemos isso a você, Miguel Martini. Inicialmente, cumprimento V.
Exa. de coração. Esta foi de fato uma feliz iniciativa. No dia-a-dia,
temos aqui o dever de procurar o melhor para o povo mineiro e
devemos nos inspirar nas referências maiores do amor e da palavra. A
TV Canção Nova, o movimento Canção Nova, a Renovação
Carismática são referências para nós, cristãos católicos. Temos a
absoluta convicção de que é nosso dever levar essas referências a
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todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer religião e de qualquer
crença, em especial àqueles que estão no sofrimento e desprovidos
de uma atitude religiosa ou de qualquer postura de devoção e de fé.
Posso dar, em breves palavras, o meu testemunho de que tive o
privilégio, não apenas como cristão e católico, mas na condição de
Prefeito de Divinópolis, de receber um grupo animado e com vontade
de assistir à transmissão da TV Canção Nova.

Juntos, conseguimos viabilizar o espaço para instalação da torre e
do transmissor. Hoje, o povo de Divinópolis, cidade que represento
neste parlamento, tem o sinal da TV Canção Nova e portanto, o sinal
de Deus, da vida e do amor. Pe. Jonas, essa missão evangélica é o
sinal dos novos tempos. Aproximadamente há 2 mil anos, os 12
apóstolos começaram sua peregrinação. Cada um de nós, como
cristãos, também tem essa missão, mas o sinal da Canção Nova é
motivo da certeza de que não pereceremos diante de tanta
obscuridade e tenebrosidade que a mídia e os tempos atuais nos
impõem. A TV Canção Nova não é apenas um oásis de amor, é um
sinal dos novos tempos.

Parabenizo a todos aqueles que, a exemplo do Deputado Miguel
Martini, contribuem para que esse sinal chegue cada vez mais aos
lares dos mineiros e brasileiros. Que Deus continue nos abençoando
na nossa caminhada. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Bonifácio Mourão, representante do Presidente desta Casa,
as autoridades presentes e demais participantes deste encontro.
Parabenizo o Deputado Miguel Martini por esta feliz iniciativa. Trago o
abraço carinhoso de todos desta Casa e do Deputado Federal Odair
José ao Padre Jonas. Além do Deputado Miguel Martini, o Deputado
Célio Moreira também está conosco na Renovação Carismática.
Temos a alegria de contar com a presença da Coordenadora
Estadual, Inês Pimenta.

Nossa responsabilidade é grande. Além de cidadãos, somos
cristãos, e precisamos pedir a Deus que realmente possamos ser fiéis
ao seu plano. A Canção Nova tem tido o papel de nos ajudar a
cumprir essa missão, especialmente em um momento difícil como este
que vivemos. Muitos nos assistem pela TV Canção Nova e pela TV
Assembléia. Rendo homenagens à D. Terezinha, mãe da nossa amiga
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Deputada Maria Olivia, que assiste todos os dias a esse canal,
assim como milhares de outras pessoas que têm alento nas suas
vidas e renascimento da esperança por meio dessa emissora. O
grande desafio, para nós políticos, é fazer uma síntese entre a
espiritualidade e a nossa ação social e política. A Canção Nova tem-
nos ajudado muito, porque nos faz conhecer a vontade de Deus. Esse
desafio nos é colocado todos os dias.

Agradeço a toda a família Canção Nova. Permito-me citar o
Programa O Amor Vencerá, de Luzia Santiago.

As vezes, após a meia-noite, participo do programa, que nos
incentiva a lembrar de nossos governantes: Agradeço as orações
feitas pela Canção Nova destinadas aos governantes e ao Governo
Federal. Nossas orações propiciarão aos governantes que têm boas
intenções cumprir a missão que Deus lhes deu.

Peço a Nossa Senhora, Maria, lembrando-me da Casa de Maria, na
Canção Nova, a graça da fidelidade aos planos de Deus para essa
obra maravilhosa. Que peçamos a Deus a graça da unidade, já que,
unidos, cumpriremos a vontade do Senhor. Não há outro caminho a
não ser o de conhecer a vontade de Deus, até mesmo nos espaços de
poder. Obrigada, Padre Jonas, porque tem sido o instrumento de
Deus para que este Poder seja colocado a serviço da sociedade. Nos
25 anos de existência da Canção Nova, apelo à sociedade para que
se torne sócia da comunidade. Assim, teremos um Brasil cristão, onde
os governantes e o povo, de mãos dadas, construirão uma sociedade
fraterna, justa, igualitária e cristã.

O Deputado José Carlos Stangarlini (em aparte) - Senhoras e
senhores, Srs. Deputados, Padre Jonas Abib, Deputado Federal
Osmânio Pereira, estar aqui representa honra muito grande. Tive a
oportunidade de, na Assembléia Legislativa de São Paulo, prestar
homenagem, no dia 14/3/2003, ao Padre Jonas e à família Canção
Nova.

Com intensa alegria, cumprimento os irmãos da Comunidade
Canção Nova pelos 25 anos de existência e reverencio o seu criador,
Padre Jonas Abib. Muito mais que ter idealizado essa maravilhosa
obra, Padre Jonas abriu-se à ação do Espírito Santo, transformando-
se em instrumento nas mãos de Deus. Faz-nos lembrar Maria
Santíssima, que, encontrando graça aos olhos de Deus, colocou-se à
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disposição para que o Verbo se fizesse carne. Há um cântico que
diz exatamente isso: "Maria disse sim e nasceu Jesus". O Padre
Jonas disse sim e nasceu a Canção Nova, que caminha nos passos
de Jesus. Quando nos colocamos à disposição de Deus e da Igreja, é
comum não imaginarmos o tamanho da obra que Deus realizará por
intermédio de nós. Pelo nosso querido amigo Padre Jonas Abib e por
todos os integrantes da comunidade Canção Nova, ergo louvores a
Deus.

Vocês disseram sim, e a Palavra de Deus continua sendo gerada
para o mundo.

Cada um de nós tem um testemunho a dar. Particularmente, fui
confirmado no batismo do Espírito Santo por um seminário pregado
pelo Padre Jonas há 18 anos. Cada um de nós tem a dar o
testemunho de uma fita ou um livro que o Padre Jonas colocou à
nossa disposição. Tivemos a oportunidade de ser efetivamente
voltados para esta nossa Igreja, a Igreja de Jesus Cristo, Católica,
Apostólica e Romana, por meio do Movimento da Renovação
Carismática Católica e desse seminário pregado pelo Padre Jonas
Abib. Quantos de nós não podem dar esse testemunho? Quantos de
nós, por meio da Rádio e da TV Canção Nova, não têm um
testemunho a dar? Lembro-me de que, quando nos surgiu a
oportunidade de, como leigos, levar adiante esse projeto político de fé
- iniciado pelo Deputado Osmânio, depois tocado pelos Deputados
Martini. Zimbaldi e outros -, procuramos a orientação e o
aconselhamento do Padre Jonas. Naquela ocasião, o Padre Jonas
abriu a Bíblia e nos mostrou a palavra de Deus, em Jer. 48:10:
"Maldito o homem que faz com negligência a obra do Senhor". Disse-
nos, então: "José Carlos, vá adiante e exerça esse sacerdócio na
política". E isso o que estamos fazendo, Padre Jonas. Estamos
fazendo de tudo para levar a todos a palavra de Deus e o
compromisso com a doutrina social da Igreja, plantando essa
sementinha, no meu caso, na Assembléia Legislativa de São Paulo,
onde estamos em nosso segundo mandato, exercendo-o com
bastante devoção e vontade de acertar. Por isso, fizemos questão de
estar aqui junto com o Miguel Martini, o Osmânio e os demais
Deputados que participam da Renovação Carismática, para dar esse
abraço fraterno no Padre Jonas e em toda a família Canção Nova.
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Deus os abençoe abundantemente.

O Deputado Miguel Martini - Queremos registrar que o Deputado
Salvador Zimbaldi, cuja presença nesta homenagem estava prevista,
teve um contratempo em cima da hora e não pôde comparecer. Mas
deixo aqui registrado, Padre Jonas, o abraço de Salvador Zimbaldi ao
senhor.

O Deputado Federal Osmânio Pereira (em aparte) - Meu caro
Presidente desta reunião, Deputado Bonifácio Mourão, aqui
representando o Presidente desta Casa, Deputado Mauri Torres, na
pessoa de quem gostaria de cumprimentar esta Assembléia, por estar
recebendo nesta noite um homem que, tenho certeza, aqui deixará
também a sua benção, porque por onde anda e passa deixa sempre
um pouco do perfume do amor de Deus. Assim, são uma benção para
esta Casa os passos e as pegadas do Padre Jonas aqui nesta noite.

!Meu caríssimo Deputado Miguel Martini, meu caro Deputado
Stangarlini, Deputados Domingos Sávio, Célio Moreira, Maria OUvia e
Maria Tereza; ex-Deputado Péricles Ferreira, atual Prefeito de
Salinas, que tem uma tradição de relevantes serviços prestados a esta
Casa; minha querida esposa, aqui presente, na pessoa de quem
cumprimento todas as mulheres; senhoras e senhores, é com muita
alegria que me encontro aqui nesta noite. Tivemos o privilégio de, no
dia 21/8/2002, nas dependências do Congresso Nacional,
homenagear a Canção Nova. Lá também ficou um pouco do perfume
do amor de Deus pelas pegadas do Padre Jonas. Gostaria de falar
também do trabalho da Fundação João Paulo II. O trabalho da
Canção Nova é algo parecido com o nome do próprio Papa. João
Paulo II brota, depois de 400 anos de Papas italianos, tirado do seio
do regime comunista. E chamado, quem sabe, para preparar os
caminhos da segunda vinda do Senhor. Ele veio, depois de ter
experimentado a injustiça, o sofrimento, a opressão. Deus o colocou à
frente da Igreja. Não tivemos, na história da Igreja Católica, um
homem tão determinado a levar o Evangelho e a palavra de Deus a
todos os continentes do mundo como ele. Hoje podemos dizer que
todos os povos, de todas as raças, de todos os continentes não
podem dizer que não ouviram a palavra do Senhor. O Evangelho tem
sido pregado pelo testemunho do Papa e pela sua voz em todas as
partes do mundo. Isso é para nós motivo de muito orgulho e alegria. A



1199
Canção Nova resolve também escolher o nome de João Paulo II
para a obra mantenedora do Sistema Canção Nova de Rádio e
Televisão. Não haveria nada mais oportuno do que pegar o seu nome.
O que fez então Canção Nova? Talvez o Padre Jonas lembre-se
daquele encontro em Cachoeira Paulista nos anos 70, quando nos
falava do sonho de uma rádio em Queluz, São Paulo, para ser o início
dessa sementinha de evangelização pelos meios de comunicação.
Padre Jonas estava profundamente motivado por aquilo que o
Deputado Miguel Martini falou, ou seja, pelo Evangelho anunciante,
pois sabia da importância de se evangelizar pelos meios de
comunicação. Ele enxergava onde poucoS homens e mulheres
enxergavam. Estivemos com ele em Queluz, quando apontou o alto
da montanha, lugar onde seria instalada a primeira antena da Rádio
Canção Nova. E ali se instalou e se foi espalhando pela região,
cobrindo o Estado de São Paulo e outros Estados brasileiros, O
semeador mal consegue ver a sementinha de mostarda quando é
jogada ao chão. Ela chega a ser pisada, porque não é identificada
quando jogada ao chão. Essa sementinha, jogada naquela montanha
de Queluz, foi crescendo e crescendo. Hoje cobre a maioria dos
Estados brasileiros, já está na África, na Europa. Na Europa, dentro
do Vaticano, transmite as mensagens do próprio Papa para o Brasil e
para o mundo. Está nos Estados Unidos, no Canadá e em outras
regiões. A cada dia temos notícias dela. Aqui, agora, podemos dizer:
Padre Jonas, pelos frutos conhece-se a árvore. Se essa árvore
produziu tantos frutos, se a boa semente, se a palavra de Deus está
sendo levada a tantos continentes, seguindo as pegadas de João
Paulo II, é porque Deus tem um propósito para a Canção Nova. Disso
não temos dúvida.

Nesta noite, também represento o Congresso Nacional. Ainda hoje,
pela manhã, o grupo da Pastoral Parlamentar Católica reuniu-se com
os Bispos e sacerdotes na CNBB, junto com Pedro Simon, Senador,
Marco Maciel, Odair, Deputado Federal que também saiu da
renovação carismática, Patrus Ananias, grande franciscano e
parlamentar católico, e tantos outros, para celebrarmos a missa do
mês de setembro.

Então, posso dizer, Padre Jonas, que o senhor também tem estado
presente no Congresso Nacional. Ao lado de muitos de nós, em
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momentos de dúvida, sofrimento e angústia, o senhor tem estado
como confessor e como timoneiro, nos orientando, assim como D.
Alberto Taveira e outros sacerdotes que nos acompanham nessa
difícil tarefa de trabalhar pelo povo.

Canção Nova tem estado presente no Congresso Nacional, nesta
Assembléia, na Assembléia de São Paulo e em muitos outros lugares.
Isso tudo são sinais de que Deus está movendo Canção Nova. Quem
sabe, ao lado do Papa e de outros pregadores, como João Batista,
esteja preparando os caminhos do Senhor!

Já vi o sinal do Presidente mostrando que o meu tempo se esgotou,
mas não posso terminar sem deixar os meus cumprimentos ao nobre..
companheiro por essa feliz idéia de homenagear Canção Nova. No
entanto, na verdade, quem está sendo homenageado é o poio
mineiro, porque, nas antenas de Canção Nova, a cada dia estamos
bebendo e recebendo a boa semente que vem do coração de Deus.

Que o Senhor te abençoe, Padre Jonas. e a toda a equipe, pois
Canção Nova não é obra do homem, mas de uma equipe que, dia e
noite, está ao seu lado, trabalhando lá e em outros lugares! Só para
este ano, mais de 50 retransmissoras de TV Canção Nova estão
prontas, aprovadas e em condições de ser instaladas no Estado de
Minas. No resto do Brasil, outras 60 ou 70 também já estão em
condições de ser inauguradas.

Enfim, gostaria de dizer que temos um compromisso, como
missionários da Canção Nova. Como o senhor nos falou um dia, onde
houver uma agência dos Correios, que haja também uma
retransmissora Canção Nova para levar a boa semente a todos os
brasileiros.

Que Deus nos abençoe! E agradeçamos, porque o grande
homenageado é o povo mineiro, já que, neste salão, passaram os pés
do Padre Jonas. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Na pessoa do Vereador Aluísio Novaes,
de Caratinga, queremos abraçar e registrar a presença de todos os
Vereadores presentes a esta cerimônia.

Senhores, por essa rica experiência e por toda essa obra
maravilhosa, agradecemos a Deus e homenageamos o Padre Jonas,
nesta noite.

Obrigado, Pai, por ter-nos abençoado com a irradiação de Sua
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palavra e de Sua mensagem pelo Brasil inteiro. Obrigado por ter
privilegiado o nosso País como foco irradiador de Sua palavra para o
mundo. Obrigado por Sua imensa graça, Senhor!

Obrigado, Jesus, por ter sustentado o Padre Jonas e a todos os
membros da Comunidade Canção Nova que o acompanharam nesse
desafio de realizar um grande sonho, hoje uma gratificante realidade
para a Sua glória!

Obrigado, Espírito Santo, pela torça que infundiu e pela luz com que
foi mostrando o caminho certo a Seu filho e nosso irmão Padre Jonas!

Padre Jonas, obrigado por sua generosidade e desprendimento.
Obrigado por ter-se disponibilizado a ser o instrumento de que Deus
se tem servido. Obrigado por esse testemunho de fé a toda a prova,
que lhe fez perseverar firme e decidido diante de todas as dificuldades
e problemas que apareceram em seu caminho.

Obrigado, por ter contribuído tanto e por continuar contribuindo para
a evangelização do mundo e para a salvação de todos os filhos de
Deus.

Obrigado, por ter sido tão visionário, ao criar a Canção Nova,
instrumento de evangelização já amplamente reconhecido no Brasil,
na América Latina e em outros continentes.

Deus merecia, há muito tempo, ter disponibilizados esses meios de
comunicação tão importantes para fazer chegar a todos sua
mensagem de amor, bem como seu povo merecia poder alimentar-se
dessa mensagem em seus próprios lares.

Obrigado, Padre Jonas, por essa nova e gigantesca versão da
nossa resposta ao chamado de Jesus, que nos pede ser o sal da
terra, a luz do mundo e agentes transformadores da sociedade.

Obrigado, por reafirmar-nos que a fé pode mover montanhas e
confirmar-nos que a força da graça divina pode tudo e concede tudo
quando é para a conversão e a renovação dos filhos de Deus e para a
transformação do mundo.

Por tudo isso, esta Casa - o Poder Legislativo do Estado de Minas
Gerais - se sente honrada por ter sido escolhida como sede dos atos
comemorativos dos 25 anos da Canção Nova. Honrada, porque,
nestes dias, aqui se irradiou uma santa programação da Canção Nova
para todo o Brasil e para outros continentes. Honrados somos todos,
sem distinção, por tê-lo aqui conosco, Padre Jonas. Honrado está o
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nosso Brasil, cujos filhos, inclusive os que estão nos lugares mais
afastados, poderão agora ter a palavra de Deus como alimento, por
meio da Canção Nova. Parabéns, Padre Jonas! Parabéns, Canção
Nova! Que Deus os abençoe!

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação de

vídeo institucional produzido pelo Sistema Canção Nova.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Padre Jonas Abib
Não escrevi o discurso, pois queria falar com o coração, sentindo as

emoções, o que não será fácil porque emocionei-me bastante. Só
posso agradecer. O que vi, o testemunho de todos esses homens
públicos, mostrando não apenas o seu reconhecimento à Canção
Nova, mas, como acabaram de ver no vídeo, uma obra de Deus.

Reconheceram que isso é obra de Deus, um milagre aos nossos
olhos, e milagre não se discute. Sinto-me nesta situação como aquele
menino que deu os cinco pães e os dois peixes a Jesus. E claro que
ele deu tudo. Era tudo o que ele tinha. Com  aquilo que ele deu Jesus
fez aquela multiplicação maravilhosa. Posso lhes dizer que comigo é a
mesma coisa. Então, se aceito esta homenagem de coração, é porque
ela apenas passa por mim como o Evangelho passou pelo menino,
mas o atingido é aquele que fez a obra. Isso é obra do Senhor, um
milagre aos nossos olhos. Sou o primeiro a testemunhar que esse é
um milagre aos nossos olhos. Entendi, então, porque hoje de manhã,
quando vinha para cá, ao trabalhar com a Bíblia, caí no capítulo 43, de
lsaías, em que o Senhor diz: 'Nada temas, pois eu te resgato; chamei-
te pelo teu nome, tu és meu, porque és precioso aos meus olhos,
porque te aprecio e te amo; permuto remos por ti; entrego nações em
troca de ti. Fiques tranqüilo pois estou contigo; do Oriente, trarei tua
raça e, do Ocidente, te reunirei. Devolve-os, direi ao setentrião, à
região Norte. E, ao meio-dia, à região Sul, direi: não os retenhas, traze
os meus filhos de longínquas paragens e minhas filhas dos confins da
Terra, todos aqueles que trazem o meu nome, e crie para a minha
glória.

Entendi essa obra que o senhor está fazendo por todos os cantos,
resgatando jovens. Esse é o testemunho que posso dar, nesta Casa,
porque, desde o final dos anos 60 - 1967, 1968 - tive a graça de
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começar a trabalhar com a juventude, salesiano que sou. Por
meio de, primeiro, simplesmente reuniões com jovens, depois das
missas de jovens. Naqueles anos, elas eram uma total novidade. Isso
tudo gerou os chamados encontros da juventude. Vi jovens serem
verdadeiramente resgatados para Deus. Em 1971 fui atingido pela
Renovação Carismática. Todo esse trabalho tomou uma nova
dimensão. Vi principalmente os jovens se colocarem ao meu lado
querendo trabalho, aquilo que o Deputado Miguel Martini trouxe aqui.
O documento de Paulo VI, o "Evangelho Anunciante", realmente
aconteceu. Diz o documento: "Esses jovens, conhecendo o rosto de
Jesus, se encantariam tanto a ponto de resolver entregar a ele as..
suas vidas". Foi o que vi. Começamos esse trabalho, há 25 anos, com
12 que aceitaram o desafio de deixar suas casas, seus estudos e seu
trabalhos para vivermos juntos. Hoje somos mais de 600. Passaram-
se 25 anos, e aqueles jovens, que naquele tempo tinham cerca de 20
anos, hoje têm 45 anos, mas ainda continuam jovens no entusiasmo
da sua entrega a Deus. Eles também se casaram, têm as suas
famílias e os seus filhos. Eles me chamam de pai, os filhos deles me -
chamam de avô, formamos uma família.

Graças a Deus, a Canção Nova já formou dez sacerdotes para a
Igreja. Temos mais 60 seminaristas estudando filosofia e teologia. Isso
é obra do Senhor, é um milagre aos nossos olhos. Realmente, até
aqui, ajudou-nos o Senhor. Pedi a Deus o dom da eficácia da palavra,
e Ele me atendeu. Hoje, nem sei bem o que estou falando, tal a
emoção que sinto neste instante. Estar aqui, na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, é, para mim, um grande compromisso.
Aliás, assumi compromisso com o Governador de termos, em tempo
recorde, juntamente com as emissores que possuímos, uma TV nova,
a TV Canção Nova Minas Gerais. Reassumo esse compromisso
agora. Temos todas as possibilidades para realizar esse projeto.
Amanhã, iremos estrear em São José dos Campos, coração do vale
do Paraíba. Esse é um pequeno compromisso, diante da grande
responsabilidade que esta Casa colocou nas minhas mãos. Os
testemunhos que aqui ouvi me obrigam a fazer o que o Deputado
José Carlos me lembrou. Só posso realizar com diligência essa
missão que Deus me concedeu, e não parar aqui. Esses 25 anos e
esta homenagem são apenas trampolim para continuarmos
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destemidos, e até com atrevimento de espírito, a nossa obra. (-
Lê:)

"Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor". Não
posso, pois, fazê-la com negligência. Só posso fazê-la com diligência.

Como todos testemunharam, também quero testemunhar. O que eu
vivenciei, nesta noite, traz-me importante compromisso. Posso dizer
sem medo que tudo o que foi feito funciona como se eu não tivesse
feito nada. Sinto-me obrigado a começar tudo de novo. Deus lhes
pague. Muito obrigado pelo tremendo compromisso que é posto em
minhas mãos. Até aqui, ajudou-nos o Senhor. E é certo que ajudará a
todos nós a seguirmos em frente na missão que Ele mesmo nos.
confiou. Deus lhes pague.

V Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Sr. Presidente è

o Deputado Miguel Martini farão a entrega de placa alusiva a esta
homenagem ao Padre Jonas Abib, com os dizeres: "Os meios de
comunicação reconfiguram e ampliam as dimensões da palavra. A•
Fundação João Paulo II compreendeu a importância desse fenômeno
e, por intermédio do Sistema Canção Nova, realiza trabalho de
formação espiritual inovador e de grande alcance social. A
homenagem do Poder Legislativo Estadual a essa comunidade
católica, que hoje usa as modernas tecnologias da comunicação para
evangelizar e propagar a Palavra de Deus, como o fizeram os
apóstolos e como o farão sempre os homens de bem.".

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação do
Coral da Assembléia, sob a regência de Guilherme Bragança, que
interpretará as músicas: "1 'm going to sing", com arranjo de Alice
Parker e Roberto Shaw; "Sicut Cervus Desiderat", de Giovani Pierluigi
da Palestrina, que contém a letra do Salmo 42; e "Vira Virou", de
Kleiton, com arranjo de Zé Pedro.

- Procede-se a apresentação musical.
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades, aos

Deputados Estaduais mineiros, meus ilustres colegas, ao Sr. José
Carlos Stangarlini, Deputado Estadual paulista, ao Sr. Osmânio
Pereira, Deputado Federal, ao autor do requerimento, ilustre Deputado
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Miguel Martini, especialmente ao Padre Jonas Abib, ao Prefeito
Péricles Ferreira, nosso ex-colega Deputado Estadual, aos
convidados e ao coral os agradecimentos pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião de debates de amanhã, dia 19, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE, EM 17/9/2003

Às 1 Oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Leonardo Quintão e Leonídio Bouças.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência comunica o recebimento de
ofícios do Sr. Carlos Magno de Freitas, Vereador à Câmara Municipal
de Contagem, denunciando a terceirização do laboratório central
desse município, de suas unidades laboratoriais de urgência, do
laboratório do Hospital Municipal e do Pronto-Socorro Geraldo Pinto;
da Auditoria Assistencial da Secretaria da Saúde, respondendo à
denúncia de que o Hospital Nossa Senhora das Graças, de Sete
Lagoas, estaria preterindo os pacientes do SUS, nos casos de
internações em UTI, em favor de pacientes de convênio; da Sra. Maria
Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do Governador do
Estado, reportando-se ao ofício encaminhado a pedido do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva para que seja revertida a decisão de fechamento
da Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei n° 674/2003, em 1° turno
(Deputado Carlos Pimenta); Projeto de Lei n° 773/2003, em turno
único (Deputado Célio Morreira); e avoca a si a relatoria do Projeto de
Lei n° 689/2003, em 1 0 turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência passa a
palavra ao Vice-Presidente, em virtude da apreciação de proposições
de sua autoria. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei nos
174/2003, em 2° turno, na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Fahim Sawan); e 621/2003, em 1° turno (relator: Deputado
Fahim Sawan). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Após votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Requerimentos n os 1.262, 1.264, 1.289 e 1.328/2003.
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 Célio
Moreira (2), em que solicita seja realizada audiência pública em
Corinto, para discutir a reabertura do bloco cirúrgico da Santa Casa de
Misericórida; e seja realizada audiência pública para discutir o
possível encerramento do atendimento fisioterápico no Hospital Júlia
Kubitschek e do atendimento do Hospital São Paulo pelo SUS; Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública com o
comparecimento dos Diretores do IPSEMG, a fim de se discutirem os
programas de reestruturação do Instituto; Leonardo Quintão, em que
solicita seja realizada audiência pública para debater questões
relativas às políticas públicas de transplantes em Minas Gerais;
Ricardo Duarte, em que pleiteia seja encaminhada ao Secretário de
Ensino Superior do Ministério da Educação solicitação para imediata
diligência desse órgão junto às faculdades de Medicina de Ipatinga,
Caratinga, Juiz de Fora, UNIFENAS - BH, e Faculdade de Medicina
Mário Pena - UNINCOR, em Belo Horizonte; Ricardo Duarte, em que
solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de
Educação para debater a situação dos cursos de Medicina das
seguintes instituições: Faculdade de Medicina de Ipatinga,
pertencente à UNIVAÇO; Faculdade de Medicina de Caratinga, da
Fundação Educacional de Caratinga; Faculdade de Medicina da
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC -, em Juiz de Fora;
Faculdade de Medicina da UNIFENAS em Belo Horizonte; Faculdade
de Medicina Mário Pena, mantida pela Universidade Vale do Rio
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Verde de Três Corações - UNINCOR -, em Belo Horizonte; Jõ
Moraes, em que solicita seja formulado apelo ao IPSEMG para
viabilizar a instalação de um posto autorizado no Município de Cruzília
e a assinatura de convênio entre esse Instituto e o Hospital Dr.
Cândido Junqueira; Fahim Sawan, em que pleiteia sejam solicitadas
informações à Secretaria da Saúde e ao Ministério Público relativas às
investigações sobre irregularidades denunciadas no funcionamento do
sistema de transplantes em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Neider Moreira.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA

E DECORO PARLAMENTAR, EM 18/6/2003
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Biel Rocha, Gilberto Abramo e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva passa a
Presidência ao Deputado Gilberto Abramo para apresentar
requerimento no qual solicita sejam convidados a comparecer a
reunião desta Comissão os Srs. Jarbas Medeiros, cientista político;
Ricardo Uberto. Procurador do Estado; Patrus Ananias, Deputado
Federal; além de juristas, sociólogos, cientistas políticos e jornalistas,
a fim de se discutirem questões relativas à ética e ao decoro
parlamentar. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Gilberto Abramo retorna a direção dos trabalhos ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente esclarece que o inteiro
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Célio Moreira -

Gilberto Abramo - Biel Rocha - Padre João - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE

2003

ATAS

ATA DA 21 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 22/9/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa
- Destinação da reunião - Homenagem póstuma - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Deputada Maria Olívia - Palavras da Sra.
Anita Uxa - Apresentação musical - Entrega de placa - Apresentação
musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - José Henrique - Maria

Olívia - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

Atas
- O Deputado Sebastião Navarro Vieira, 2 0-Secretário "ad hoc",

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

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras.

Anita Uxa, Fundadora e Presidente da Sociedade Amigas da Cultura;
Mansa Campos Gomes da Silva, ex-Diretora e atual Conselheira; e
Letícia Nelson de Senna, Presidente do Conselho; os Exmos. Srs.
José Maria Couto Moreira, Procurador do Estado; José Osvaldo
Lasmar, Secretário de Estado Adjunto da Cultura; Murilo Badaró,
Presidente da Academia Mineira de Letras; Aluísio Pimenta, Assessor
Especial do Governador; e a Deputada Maria Olívia, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Amigas da Cultura pelo transcurso de seus 50 anos de fundação.
Homenagem Póstuma

O locutor - O Hino Nacional não será executado em respeito ao
falecimento da Sra. Risoleta Neves, ocorrido ontem. Solicitamos 1
minuto de silêncio em sua homenagem.

- Procede-se a homenagem póstuma.
Palavras do Sr. Presidente

Senhoras e senhores, esta Presidência sente-se honrada em abrir a
reunião especial em homenagem aos 50 anos da Sociedade Amigas
da Cultura, a requerimento da atuante Deputada Maria Olívía. Arte e
cultura - os dois motivos de existência dessa sociedade, que, há meio
século, empenha-se em sua tarefa, defesa e divulgação - significam,
em última instância, a alma e o espírito de um povo. Todo trabalho de
criação exige longo caminho de aperfeiçoamento e dedicação que, ao
mesmo tempo, afina a sensibilidade de seus autores, resultando num
produto a ser solidariamente repartido com toda a comunidade.

A obra de arte - quando apenas busca a beleza ou quando traz a
reflexão e o questionamento sobre o mundo - tem a função de
arrebatar-nos da rotina, da repetição, do colorido muitas vezes
cinzento do cotidiano. Arte e cultura expressam o melhor da
humanidade, pois trazem a beleza e a harmonia junto à inquirição
sobre os rumos tomados pela civilização, até o alcance de todos os
olhares e mentes. Se não há arte, se não há cultura, a vida estreita-
se, empobrece, perde a largura do horizonte.

Assim, debruçando-se sobre a necessidade espiritual dos mineiros,
especialmente dos de sua Capital, três mulheres admiráveis, de
origem européia, Anita Uxa, Lilly Kraft e Maria Schreiber, criaram
grupo de 28 associadas, passando a reunir-se regularmente, em torno
de palestras, recitais e exposições. De início, os eventos realizavam-
se nas residências das participantes. Escritoras, pintoras e outras
intelectuais, além de interessadas fruidoras culturais, foram-se
juntando ao movimento. Entre inúmeras outras, Henriqueta Lisboa,
Lúcia Machado de Almeida, Sara Ávila e Priscila Freire. Hoje,
novamente presidida pela fundadora Anita Uxa, a Sociedade,
transformada em entidade de utilidade pública, faz parte não só da
vida, como da memória afetiva de Belo Horizonte. A promoção de
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eventos pioneiros nos mais diversos campos da arte marca a
trajetória do grupo durante essas cinco décadas. Entre cursos, peças
teatrais, exposições de arte partilhadas com o público de nosso
Estado, destaca-se a importante coleção de arte sacra reunida pelas
Amigas da Cultura e cedida em comodato ao Museu Mineiro. Essa,
talvez, seja a maior prova da falta de egoísmo e do espírito público
dessas mulheres, dispostas a dividir com o mundo a posse de seu
maior tesouro.

Minas, com seu passado religioso e barroco, tem sido
permanentemente vítima de inescrupulosos negociantes de objetos de
arte, quando imagens e outras peçás raras vêm sendo
criminosamente subtraídas de capelas guardadas sobretudo pela
ingenuidade e pela boa-fé de sua gente. Na contramão dessa atitude,
que tem vergonhosamente alimentado as páginas policiais de nossos
jornais, está o gesto exemplar das Amigas da Cultura. A arte, apesar
de seu valor de mercado, é patrimônio de todos e deve estar ao
alcance das diversas gerações, principalmente as futuras. Assim,
teremos sempre presente a consciência de nossa identidade, formada
no passado, pelas mãos muitas vezes anônimas de nossos artistas e
artesãos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao
homenagear, nesta noite, a Sociedade Amigas da Cultura, reconhece
a persistência de um trabalho contínuo, desinteressado e incansável
em prol do bem comum. Os mineiros têm gratidão e orgulho pelo
trabalho dessas mulheres - várias delas já falecidas - e necessitam
de sua continuação. Com toda a certeza, temos bem mais que
esperança; temos fé em que, daqui a 50 anos, estaremos, com toda
emoção, comemorando o centenário da tão querida Sociedade
Amigas da Cultura. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Maria Olívia
Exmo. representante do Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, Deputado Mauri Torres, nobre Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; senhora fundadora e Presidente da Sociedade
Amigas da Cultura, Anita Uxa; Sra. ex-Diretora e atual Conselheira da
Sociedade Amigas da Cultura, Mariza Campos Gomes da Silva, que
ingressou nesta sociedade desde 1971, esposa do Vice-Presidente da
República; senhora Presidente do Conselho da Sociedade Amigas da
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Cultura, Letícia Nelson de Senna; Exmo. Sr. Procurador do
Estado José Maria Couto Moreira; Secretário de Estado Adjunto da
Cultura, José Osvaldo Lasmar; Sr. Assessor Especial do Governador,
Prof. Aluísio Pimenta; Presidente da Academia Mineira de Letras, Sr.
Murilo Badaró; senhores Deputados, senhoras Deputadas, amigos
que aqui se encontram.

Há 50 anos, vêm as mulheres defendendo e promovendo a arte e a
cultura em Minas Gerais. Essas mulheres, há mais de uma geração
agrupadas em torno da Sociedade Amigas da Cultura, têm
realimentado e expandido o ideal das três fundadoras: Lilly Kraft,
Maria Schreiber e Anita Uxa. Dona Anita, uma das precursoras, está
de volta à presidência da entidade, hoje de utilidade pública e
firmemente entranhada na vida belo-horizontina.

Tantos eventos inesquecíveis, com a chancela Amigas da Cultura,
constituem hoje marcos na história cultural da cidade.

Na inauguração do Teatro Marília, uma peça apropriadamente
intitulada "Mulheres", com direção da inigualável Dulcina de Moraes,
reunia 35 atrizes selecionadas pelas Amigas da Cultura. A data não
podia ser mais significativa: 12 de dezembro, o aniversário de Belo
Horizonte.

Com seu idealismo e generosidade, o grupo soube, em vários
momentos, presentear a cidade onde atuava. Assim, a Praça Alasca
recebeu, como doação das Amigas da Cultura, a escultura de Amilcar
de Castro, mineiro de fama internacional e, inquestionavelmente, um
dos maiores artistas brasileiros do século XX.

Nos anos pioneiros, a mulher ainda lutava para abrir brechas e ter
reconhecidos o seu talento e o seu lugar na sociedade. Uma das
campanhas dessas sensíveis amantes da arte, mas também mulheres
"antenadas" com as transformações do mundo, foi o bem-sucedido
movimento pela eleição de Henriqueta Lisboa, nossa grande poeta,
para a Academia Mineira de Letras, em 1963. Como conseqüência,
nosso Estado tornou-se pioneiro, antecedendo em uma década a
abertura da Academia Brasileira de Letras para a presença de
escritoras, com a posse de Rachei de Queirós.

A própria Henriqueta, bem como Lúcia Machado de Almeida,
também uma festejada escritora, pertenceu à Amigas da Cultura. Sem
nunca ter sido uma entidade feminista, embora apoiando a mulher
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quando necessário, a sociedade incentivou artistas e pensadores
de ambos os sexos nos campos da música, do teatro, da dança, da
literatura e das artes plásticas.

Entre tantos que colaboraram com seus cursos, palestras e
exposições, temos uma sucessão de personalidades que marcaram
época: Abgar Renault, Ayres da Mata Machado, Sílvio Vasconcelos,
Maria Luísa Ramos, Fábio Lucas, Artur Versiani Veloso, Maria Lúcia
Godoy, Ivo Pitanguy, Vinícius de Moraes, Bárbara Heliodora Carneiro
de Mendonça, Maria Fernanda, Jorge Amado, Burle Marx, Murilo
Rubião, Moacyr Laterza, Marina Colasanti.

A cultura sempre foi levada a sério por essas mulheres que
debateram o nascente estruturalismo, nos anos 70, e a disciplina do
amor, com Lygia Fagundes Teiles, nos anos 80. O barroco e o
modernismo de Minas foram discutidos, assim como a psicanálise e a
interpretação dos sonhos. Por outro lado, jovens mineiros talentosos
não eram esquecidos, recebendo prêmios e bolsas de incentivo para
que pudessem desenvolver sua criatividade.

Ao mesmo tempo, foi sendo formado um acervo de mais de 100
obras de artes plásticas de importantes artistas contemporâneos e
uma coleção de arte sacra, esta incorporada ao acervo do Museu
Mineiro, por um comodato de dez anos, em que se destacam peças
de autoria do lendário mestre de Piranga.

Cinqüenta anos de história não se resumem em poucos minutos.
Portanto, não há como mencionar todas as realizações e muito menos
os nomes de todas as mulheres que contribuíram e ainda contribuem
para essa trajetória de sucesso. Ficam citadas aqui, representando
todas as outras, aquelas que presidiram a entidade: Anita Uxa, Rhea
Sylvia Mourão, Luciana Gonzaga, Lúcia Sampaio Flores, Marina
Sabino, Ana Amélia Faria, Priscila Freire, Lea Pimenta, Sara Avila,
Dilma Berutti e Maria Letícia Nelson de Senna.

Cada uma delas marcou sua gestão com competência, dinamismo
e, sobretudo, muito amor à arte e à cultura.

Para terminar, gostaria de citar entrevista de Dona Anita Uxa ao
jornalista Walter Sebastião, que tão bem exprime a generosidade e o
espírito público das Amigas da Cultura: "Arte não é para ficar fechada
no armário", disse a admirável Dona Anita. Assim, visitando o Museu
Casa Guignard, em Ouro Preto, constatou que, apesar de existirem
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tantos quadros do artista em coleções particulares, o acervo do
museu era limitadíssimo, justamente pela falta do hábito de doação
entre os colecionadores. Não hesitou, em ato de invulgar
desprendimento, em presentear a Casa Guignard com seu próprio
retrato pintado por aquele mestre.

As Amigas da Cultura, a exemplo de sua atual Presidente, sabem
dividir com os outros as suas preciosidades: doam e presenteiam. Há
50 anos vêm presenteando esta cidade e este Estado com seu
dinamismo, sua persistência e a devoção com que traduzem sua
relação espiritual com a arte.

Parabéns, Amigas da Cultura! Obrigada, Amigas da Cultura, em,
nome de todo o povo mineiro. Esta homenagem da Assembléia
Legislativa reconhece em seu trabalho a realização de um ato
necessário, generoso e que jamais poderá ser interrompido. Muito
obrigada.

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, a Sra. Letícia
Nelson de Senna, Presidente do Conselho da Sociedade Amigas da
Cultura, fará a entrega de um arranjo de flores à Deputada Maria
Olivia, em reconhecimento a esta iniciativa.

Palavras da Sra. Anita Uxa
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Deputada Maria Olivia, demais
Deputados, senhoras e senhores.

Convidada para falar nesta honrada Assembléia Legislativa em
nome da Sociedade Amigas da Cultura, agradecendo esta
homenagem, que muito nos lisonjeia, sinto-me emocionada,
preocupada por não estar à altura do recado. Mas não quero
decepcionar a Deputada Maria Olívia nem a amiga Letícia Nelson de
Senna, Presidente do nosso Conselho, que armaram este
acontecimento. Vou nomear também a minha amiga Mariza.

Não é a primeira vez que a Sociedade Amigas da Cultura entra em
contato com esta nobre Casa. A data mais importante é a de 1967,
quando, pela impressionante expansão desse movimento feminino,
sentiu-se a necessidade de uma sede própria para as reuniões da
diretoria. Recorremos, então, às autoridades políticas.

O nosso histórico, que se tornará um livro, registra uma troca de
cartas entre o Governador Magalhães Pinto e a Presidente de então,
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Lúcia Sampaio Flores. Entretanto, houve uma mudança de
governo, e o Dr. Israel Pinheiro, que sucedeu ao Dr. Magalhães Pinto,
acolheu o nosso pedido e o encaminhou à Assembléia, que liberou a
verba.

No processo, destacam-se os Deputados Bonifácio José de Andrada
e Manoel Costa. Assim, ganhamos nossa primeira sede no Edifício
Hércules, na Rua Espírito Santo, e, em 31/3/67, houve a inauguração.
Ter uma sede própria foi um acontecimento muito importante para a
sociedade. Partimos com mais coragem, mais segurança de sermos
compreendidas no nosso trabalho divulgador de cultura. A propósito
desta palavra tão desgastada, encontrei no histórico uma declaração
de Rhea Sylvia Mourão Hollo, Presidente de 1961 a 1963 e nossa
advogada. Disse ela: "Deixar claro que não era finalidade do grupo
realizar promoções caritativas, uma vez que as mesmas não tratavam
da fome do corpo, e sim do espírito, não ajudamos os menos
favorecidos, mas sim aos privilegiados".

Queria mencionar também nesta Casa de legislação a primeira
ocasião em que a Sociedade Amigas da Cultura levantou seus
escudos em prol de uma nova lei sobre a mulher. O estopim foi uma
conferência do Prof. José Olímpio de Castro Filho sobre a questão
dos direitos da mulher casada no Direito civil brasileiro, cuja proposta
de mudança estava em andamento na Assembléia Nacional. A
conferência provocou uma reação inédita na Sociedade, que, na
ocasião, aprovou moção de apoio ao projeto, que concedia "igualdade
de direito às mulheres e de repúdio à incapacidade relativa da mulher
casada". Sendo nossa moção enviada à Assembléia Nacional
implicitamente, esta foi informada de nossa posição. Pela primeira
vez, a Sociedade Amigas da Cultura manifestou publicamente sua
opinião em defesa dos interesses morais da mulher, o que gerou
grande interesse, inclusive da parte da imprensa nacional, nos jornais
"O Globo" e "Jornal do Brasil".

Gostaria de citar uma frase de cada Presidente que caracterizasse o
seu próprio empenho com a cultura; não sendo possível, limito-me a
nomeá-las: Rhea Sylvia Mourão HolIo, Ciana Gonzaga, Lúcia
Sampaio Flores, Marina Gomes Sabino, Anna Amélia Faria, Priscila
Freire, Lea Pimenta, Sara Ávila, Dilma Berutti, Maria Letícia Nelson de
Senna e Anita Sulenti Uxa.



12 16
Neste momento tão importante para a nossa história

cinqüentenária, quero elogiar esta Casa de representantes do povo
mineiro, que muita importância teve na luta pela democratização deste
País. País grande pela força de sua natureza, pela sua magnitude
territorial, que só se diferencia pelos seus costumes, seu folclore, sua
arte, seus sotaques característicos regionais, mas que é unificado por
uma só língua.

Eu, que nasci no Nordeste da Itália, lembro que me senti estrangeira
no Sul da minha própria terra, durante a II Guerra Mundial, pois a
península tem tantos dialetos quantas são as suas regiões, e chegam
a ser verdadeiros idiomas diferentes; mas, em compensação, nunca
esquecerei o calor e a solidariedade do povo do Sul naquela
dramática emergência.

Na história da humanidade, na ciência, na filosofia, na poesia e na
arte, nas grandes páginas onde se escreveu o pensamento do "homo
sapiens" em sua trajetória, sempre poderemos encontrar respostas às
nossas dúvidas, conforto na perdas, elevando o espírito sobre a
matéria. A cultura sempre será barreira de defesa contra a barbárie e
a violência. Por esta razão este nome "Amigas da Cultura", definido
como pernóstico no começo de nosso caminho. Improvisado na época
para patrocinar o 1 Festival de Balé de Klaus Vianna, nunca foi
mudado nem nunca perdeu seu sentido.

Sem pretensão, portanto, mas com a consciência tranqüila,
encerramos esta etapa da caminhada no tempo agradecendo a esta
nobre Casa, que mais uma vez se associa à nossa causa, desta vez
no cinqüentenário de sua fundação.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda da Polícia

Militar de Minas Gerais, que, sob a regência do Subtenente Renato de
Almeida, interpretará a música "Esperança".

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa

O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, o Presidente
desta solenidade, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, juntamente com a
Deputada Maria Olívia, farão entrega à Sra. Anita Uxa de placa
alusiva a esta homenagem com os seguintes dizeres: "Em 1953 surgia
em Belo Horizonte um pequeno grupo de mulheres interessadas em
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promover atividades artísticas e culturais. Graças ao dinamismo, à
determinação e ao pioneirismo de suas integrantes, esse grupo
cresceu e se formalizou, constituindo uma sociedade que, desde
então, vem desempenhando importante papel no panorama cultural
mineiro. A homenagem do Legislativo Estadual à Sociedade Amigas
da Cultura pelos seus 50 anos de fundação.".

- Procede-se à entrega de placa.
Apresentação Musical

O locutor - Mais uma vez, teremos o privilégio de ouvir a Banda da
Polícia Militar de Minas Gerais, que interpretará a música "Ibiza".

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença dos

senhores e senhoras nesta noite memorável para a Assembléia
Legislativa. Estamos, acima de tudo, resgatando o sentimento de
gratidão a essas valorosas senhoras, que representam uma
constelação de estrelas de primeira grandeza no cenário da arte e da
cultura do povo mineiro. Feliz essa gente que participa e vive dentro
do seu coração e da sua alma o sentimento de mineiridade. Agradeço
ainda a importantíssima presença da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, guardiã do povo, na pessoa do Subtenente Renato de
Almeida, que abrilhantou este encontro com a apresentação de
magníficos números musicais. Em nome do Presidente Mauri Torres,
nossos efusivos agradecimentos aos convidados que compõem a
Mesa, e às autoridades presentes.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 23, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 1912003, EM 25/3/2003
As 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Maria Tereza Lara, Leonídio Bouças e Ana Maria,
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
a Presidente "ad hoc", Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a
reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por ser esta a primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator da
matéria. A Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Ana Maria
para atuar como escrutinadora. Feita a apuração dos votos, são
eleitos para Presidente o Deputado Célio Moreira e para Vice-
Presidente o Deputado Leonídio Bouças, ambos por unanimidade. A
Deputada Maria Tereza Lara dá posse ao Deputado Célio Moreira e
passa a ele a direção dos trabalhos, O Presidente eleito agradece aos
colegas e empossa na Vice-Presidência da Comissão o Deputado
Leonídio Bouças. Em seguida, o Presidente indica a Deputada Maria
Tereza Lara para ser a relatora da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária, a ser
marcada oportunamente, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de setembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria Resende - Maria Tereza Lara.

ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 10/9/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Simões,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias da
pauta e comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Antônio Augusto
Junho Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão; José Júlio
Coelho Palione, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF; Paulo
César Gonçalves de Almeida, Reitor da UNIMONTES, todos
publicados no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003; e do Sr. Fuad
Noman, Secretário da Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo"
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de 5/9/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 1 turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei n os 191/2003 (Deputado José Henrique);
574/2003 (Deputado Sebastião Helvécio) e 321/2003 (Deputado Chico
Simões). 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° turno, dos
Projetos de Lei nos 57/2003 na forma do Substitutivo n° 2, da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia (relator:
Deputado Chico Simões); 191/2003 na forma do Substitutivo n°•1, da
Comissão de Segurança Pública (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); 264/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, desta Comissão (relator: Deputado Jayro Lessa);
321/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Chico Simões); 512/2003 com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3, desta
Comissão (relator: Deputado Sebastião Helvécio, em virtude de
redistribuição); e 574/2003 na forma original (relator: Deputado
Sebastião Helvécio). A Presidência retira da pauta o Projeto de Lei n°
150/2003, no 1° turno, devido a aprovação de requerimento do relator,
Deputado Sebastião Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Doutor Viana - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Mauro Lobo.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

UEMG, EM 16/9/2003
As lShlOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Ricardo Duarte e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ricardo Duarte, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. E recebida documentação da Reitoria da UEMG, e é
agendada reunião com a equipe da Secretaria de Ciência e
Tecnologia. 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, 23 de setembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Domingos Sávio - Ivair Nogueira -

Ricardo Duarte.
ATA DA 21a 	ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 17/9/2003
Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Roberto Ramos e Biel Rocha, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Roberto Ramos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual í dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir
os profissionais de saúde do Hospital Odilon Behrens que prestaram
atendimento ao "barman" Anderson Rodrigues Teixeira, no dia
26/8/2003, e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Francisco Eustáquio Rabeilo, Corregedor-Geral de
Polícia; Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão (2), publicados no "Diário do Legislativo" dos
dias 11 e 13/9/2003; João Magno, Deputado Federal, e Ricardo
Duarte, Deputado Estadual, publicados no "Diário do Legislativo" de
12/9/2003; Francisco Pereira de Souza, publicado no "Diário do
Legislativo" de 13/9/2003; Aldecir Resende Boilesi de Piá e Sant'Anna,
Promotor de Justiça da Comarca de Contagem, em que agradece o
convite para a reunião desta Comissão e informa a impossibilidade de
seu comparecimento; carta do Sr. Mário Célio Siqueira, de Ponte
Nova, solicitando à Comissão sua reintegração no serviço público
estadual com base na Lei n° 869, de 1952; e fax do Sr. Adenilson
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Vieira de Sousa, Setor de Direitos Humanos do MST-DF e
Entorno, comunicando que no dia 7/9/2003, na cidade de Buritis, os
trabalhadores rurais sem terra fizeram uma marcha com o objetivo de
cobrar uma audiência com o INCRA SR 28 e INCRA Nacional para
reivindicar uma pauta que se arrasta desde o governo passado.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimentos n° 1.284/2003, em
turno único. A Presidência esclarece que a outra parte da reunião não
será realizada em virtude da ausência dos convidados. 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, 23 de setembro de 2003.
Roberto Ramos, Presklente.

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 17/9/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Já Moraes, Dalmo Ribeiro Silva e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Jô Moraes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário
de Estado de Planejamento e Gestão, e de servidores do magistério
estadual, de ltabira, publicados no "Diário do Legislativo" de
13/9/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 102/2003, no 1° turno (Deputada Jô Moraes); Projeto
de Lei Complementar no 29/2003 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
Projetos de Lei nos 885/2003 (Deputado Domingos Sávio) e 157/2003
(relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se à l a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 0 Parecer para o 1°
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Turno do Projeto de Lei n° 680/2003 deixa dõ ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pela relatora, Deputada Jô
Moraes. Em seguida, o Presidente, relator do Projeto de Lei n° 8/2003,
determina a distribuição de avulsos da matéria. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir a viabilidade da padronização e
compensação mútua do vale-transporte na Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-se no dia
18/9/2003, às 10 horas, com a finalidade de se apreciarem os Projetos
de Lei n°5 8 e 680/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Jô Moraes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo Quintão.

ATA DA 16 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 18/9/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Leonardo
Moreira e Leonídio Bouças, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Chico Simões. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 272/2003
na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Leonídio Bouças);
473/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Leonardo
Moreira) e 708/2003 com as Emendas n

o
s 1 a 4 (relator: Deputado

Gilberto Abramo). Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1° turno,
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do Projeto de Lei n° 622/2003 (relator: Deputado Ermano Batista).
Na fase de discussão do Projeto de Lei n° 889/2003, o Deputado
Gilberto Abramo apresenta sugestão de proposta de emenda, que é
acatada pelo relator, Deputado Bonifácio Mourão. Encerrada a
discussão, o Presidente submete a votação o parecer, que conclui
pela constitucional idade, legalidade e juridicidade da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, o qual é aprovado. Passa-se à 33 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Presidente recebe requerimento do Deputado Paulo
Piau, em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão
para subsidiar a discussão e a votação do Prójeto de Lei n° 57812003.
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, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Weliton Prado -

Antônio Júlio.
ATA DA 8° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 18/9/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Leonardo Quintão e Lúcia Pacífico, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Laudelino
Augusto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Lúcia Pacífico, 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. 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 aprovada, em face da Proposta de Ação Legislativa n°
4/2003, a realização de um debate público com as Comissões de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social (relator: Deputado Leonardo Quintão, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Leonardo
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Quintão, solicitando seja raelizado debate público com as
Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social, para discutir, em 27/10/2003, o 2°
Festival Lixo e Cidadania; e André Quintão, solicitando ao Secretário
de Planejamento e Gestão relatório de todo o patrimônio imobiliário
não-edificado do Estado que possa ser destinado a programas
habitacionais. O Presidente presta esclarecimentos sobre a reunião
preparatória para a apresentação e discussão do PPAG e PMDI e
suas respectivas audiências, que terão início no dia 2110; sobre a
audiência em Rubelita, amanhã, dia 19/9/2003; e sobre a reunião
conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, dia 25/9, atendendo à Proposta de Ação Legislativa n° 3/2003.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Rubelita, 19 de setembro de 2003.
André Quintão, Presidente.

ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 18/9/2003

As 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e apreciar a matéria constante da pauta e
acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar n° 36/2003, no
1° turno, avocando a si a relatoria da matéria. Passa-se à 1a 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 pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei Complementar n° 36/2003, na forma do Substitutivo n°
1. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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Requerimentos n

o
s 1.354, 1.358 e 1.360/2003. Passa-se à 3

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Biel Rocha e Marília Campos, em que
solicitam seja realizada audiência pública conjunta das Comissões de
Segurança Pública e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,
com autoridades que menciona, para debater o não-cumprimento,
pelas agências bancárias, da Lei ri 12.971, de 27/7/98, que torna
obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e
nos postos das instituições bancárias e financeiras. 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, 23 de setembro de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Zé Maia - Rogério

Correia.
ATA DA 17 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 23/9/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Ivair Nogueira, Ricardo Duarte. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Jô Moraes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
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. Os Projetos de Lei nos
8 e 406/2003 e os Requerimentos n os 1.295 e 1.372/2003 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, na mesma data, às 141h15min, com a finalidade de se
apreciarem os Projetos de Lei n os 8 e 406/2003 e os Requerimentos
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nos 1.295 e 1.372/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Fábio Avelar - Leonardo

Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE

2003

ATAS

ATA DA 77 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/9/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 111/2003
(encaminha indicação de nome para a Presidência do IPSEMG), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição
n os 59 e 6012003 - Projetos de Lei nos 1.087 a 1.096/2003 -
Requerimentos n os 1.429 a 1.464/2003 - Requerimentos da Comissão
de Política Agropecuária e dos Deputados Djalma Diniz (9), Doutor
Ronaldo, Doutor Viana e outros e Weliton Prado - Proposições não
Recebidas: Requerimentos da Comissão de Turismo e do Deputado
Arlen Santiago (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Assuntos Municipais, de Educação, de Saúde, de Segurança Pública
(2) .e de Turismo, da Comissão Especial dos Acidentes Ambientais e
dos Deputados Dinis Pinheiro (2), Antônio Carlos Andrada e Dalmo
Ribeiro Silva - Comunicações não Recebidas: Comunicações dos
Deputados Sidinho do Ferrotaco, Maria Olívia, Leonardo Moreira e
Ana Maria Resende - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Maria Olívia e dos Deputados Padre João, Dalmo Ribeiro Silva,
Rogério Correia e José Milton - Questão de ordem - 2a Parte (Ordem
do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Djalma Diniz (9),
Doutor Ronaldo, Weliton Prado e Doutor Viana e outros; deferimento -
Questões de ordem - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 114h15min, 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 Doutor Viana, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- A Deputada Maria Olivia, 1 -Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 11 1/2003*
Belo Horizonte, 19 de setembro de 2003.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa

egrégia Casa Legislativa, conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII,
alínea "d", da Constituição do Estado e decisão do Supremo Tribunal
Federal, o nome do Dr. Hélio César Brasileiro, para exercer o cargo de
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Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG.

Atenciosamente,
Clésio Soares Andrade, Governador do Estado de Minas Gerais em

exercício."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Abílio dos Santos, Presidente da Comissão de Assuntos

Municipais da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Sul, solicitando o apoio da Casa à aprovação da Proposta de Emenda..
à Constituição n° 13/2003. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal, em atenção ao
Requerimento n° 945/2003, da Deputada Vanessa Lucas, informando
ter encaminhado ao Ministro da Educáção o assunto objeto do referido
requerimento.

Do Sr. JúlioDelgado, Deputado Federal, em atenção ao
Requerimento n° 945/2003, da Deputada Vanessa Lucas, informando
que encaminhará o assunto objeto do referido requerimento
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Do Sr. Francisco Gonçalves, Deputado Federal, acusando o
recebimento de cópia do Requerimento n° 945/2003, da Deputada
Vanessa Lucas.

Da Sra. Elbe Brandão, Secretária de Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, em atenção ao Ofício
n° 2.41 4/2003/SGM, agradecendo convite para participação na
audiência pública do dia 19/9/2003, no Município de Rubelita. (- A
Comissão de Participação Popular.)

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, agradecendo
o convite para participar de reunião da Comissão Especial da UEMG.
(- A Comissão Especial da UEMG.)

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, encaminhando moções aprovadas na V
Conferência Estadual de Assistência Social. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei n° 889/2003.)

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas
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ao Requerimento n° 951/2003, da Comissão de Segurança
Pública.

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n°
962/2003, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas aos
Projetos de Lei n os 379, 476, 530 e 196/2003, em atenção a pedidos
encaminhados, respectivamente, pelos Ofícios n os 1.777, 1.781, 1.783
e 1 .801/2003/SOM. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Agílio Monteiro Filho, Subsecretário de Administração
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social, informando, em atenção
ao Requerimento n° 1.230/2003, da Comissão de Direitos Humanos,
que o expediente foi encaminhado ao Chefe da Polícia Civil.

Do Sr. Lélio Braga Calhau, Promotor de Justiça, agradecendo o
convite para audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em
1°/10/2003. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Karam, Superintendente de Segurança e Movimentação
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social, encaminhando
informações em atenção ao Requerimento n° 1.231/2003, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do
Governador do Estado (5), comunicando, em atenção ao
Requerimento n° 1.238/2003, da Comissão de Educação, que o
expediente foi encaminhado às Secretarias de Planejamento e Gestão
e de Educação; em atenção aos Requerimentos nos 1.236/2003, da
Comissão de Saúde; 953/2003, da Comissão de Segurança Pública; e
1.251/2003, da Comissão de Turismo, que os expedientes foram
encaminhados, respectivamente, à Secretaria da Saúde, ao
Comando-Geral da PPMG e à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; e, em atenção ao Requerimento n° 755/2003, do
Deputado Dimas Fabiano, que, segundo manifestação do BDMG, não
é possível a implantação de agência ou escritório desse Banco em
Itajubá.

Do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG
-, indicando o representante dessa entidade na Comissão Especial da
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Cafeicultura Mineira. (- À Comissão Especial da Cafeicultura
Mineira.)

Do Sr. Oman Carneiro Filho, Assessor Especial do Ministro da
Integração Nacional, em atenção ao Requerimento n° 776/2003, da
Deputada Ana Maria Resende, prestando informações referentes ao
assunto objeto do citado requerimento.

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em
atenção ao Requerimento n° 1.251/2003, da Comissão de Turismo,
informando que , o assunto objeto do referido requerimento foi remetido
à Secretaria de Comércio Exterior e à Câmara de Comércio Exterior,
para análise.

Do Sr. Marcial Antônio Ferreira Fontes, funcionário público, fazendo
diversas solicitações atinentes ao funcionalismo público. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Ederaldo Araújo, Presidente da Associação Gaúcha de Áreas
Emancipandas e Anexandas, solicitando o apoio da Casa à aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição n° 13/2003, a ser votada no
Senado Federal. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor-Técnico de
Meio Ambiente da COPASA-MG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 935/2003, do Deputado Leonardo Moreira.

Dos moradores do Bairro Califórnia, solicitando sejam tomadas
providências urgentes para acabar com a prostituição que toma conta
das principais ruas do bairro. (- A Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Julio Mares, de Almenara, enviando cópias de publicações
que tratam da crescente insatisfação da população da cidade de
Almenara com a sua atual administração. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. Luis Vasconcelos, encaminhando CD Rom sobre iniciativa
relativa à reforma agrária que está revolucionando a região do Baixo
Araguaia, em Mato Grosso.

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
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proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 59/2003
Acrescenta § 30 ao art. 207 da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 207 da Constituição Estadual passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo 3°:
§ 30 - A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração

plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do Estado e à
integração das ações do poder público que conduzirá à

- defesa e valorizàção do patrimônio cultural do Estadõ e suas
origens;

II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em

suas múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Rogério Correia - Dilzon Meio - Maria Olivia - Ivair Nogueira - Dinis

Pinheiro - Maria José Haueisen - Alencar da Silveira Jr. - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Sebastião Navarro Vieira - André Quintão -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo - Vanessa Lucas - Leonardo
Moreira - José Milton - Célio Moreira - Zé Maia - Roberto Ramos -
Gilberto Abramo - Gil Pereira - Chico Simões - Ricardo Duarte - Durvai
Angelo - Doutor Viana - Dimas Fabiano - Paulo Cesar - Leonardo
Quintão - Biel Rocha.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 60/2003
Acrescenta Seção ao Capítulo i do Título IV da Constituição

Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescente-se ao Capitulo 1 do Título IV da Constituição do

Estado a seguinte Seção II:
"Se9ão II

Dos Indios
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Art..... - O Estado promoverá e incentivará a autopreservação

das comunidades indígenas, assegurando-lhes o direito a sua cultura
e à organização social.

§ 1°-O poder público empreenderá programas especiais com vistas
a integrar a cultura indígena ao patrimônio cultural do Estado.

§ 2° - Cabe ao poder público auxiliar as comunidades indígenas na
organização, para suas populações nativas e ocorrentes, de
programas de estudos e pesquisas de seu idioma, arte e cultura, a fim
de transmitir seu conhecimento às gerações futuras.

§ 3° - E vedada qualquer forma de deturpação externa da cultura
indígena, violência às comunidades ou a seus membros, bem como a
utilização dessa cultura para fins de exploração.

§ 4° - São asseguradas às comunidades indígenas proteção e
assistência social e de saúde prestadas pelo poder público estadual e
municipal.

Art. .... - O Estado proporcionará às comunidades indígenas o
ensino regular, ministrado de forma intercultural e bilíngüe, na língua
indígena da comunidade e em português, respeitando, valorizando e
resgatando seus métodos próprios de aprendizagem, sua língua e sua
tradição cultural.

Parágrafo único - O ensino às comunidades indígenas será
implementado por meio da formação qualificada de professores
indígenas bilíngües para o atendimento dessas comunidades,
subordinando sua implantação à solicitação, por parte de cada
comunidade interessada, ao órgão estadual de educação.

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

Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Rogério Correia - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Dimas

Fabiano - André Quintão - Maria José Haueisen - Maria OUvia - Maria
Tereza Lara - Sebastião Navarro Vieira - Biel Rocha - Ivair Nogueira -
Marília Campos - Chico Simões - Leonardo Moreira - Roberto Ramos -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Ricardo Duarte - Vanessa Lucas -
Zé Maia - José Milton - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira - Paulo
Cesar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Leonardo Quintão.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 1.087/2003

Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio e
Combate ao Câncer em ltaúna.

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

Voluntários no Apoio e Combate ao Câncer em ltaúna - AVACCI -,
com sede no Município de ltaúna.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Regovam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 2003.
Neider Moreira
Justificação: A referida entidade, fundada em 4/6/2001, atende todos

os requisitas da Lei n°12.972, de 27/7/98.
A Associação de Voluntários no Apoio e Combate ao Câncer em

ltaúna - AVACCI - tem por finalidade estatutária colaborar com o
poder público, sem vinculo político; criar, instalar e manter em Itaúna
uma sede, para apoio e orientação aos portadores de câncer e seus
familiares.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.088/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da

Fazenda da Ponte de Alvorada de Minas, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Fazenda da Ponte de Alvorada de Minas, 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, de de 2003.
Adalciever Lopes
Justificação: A entidade em questão presta relevantes serviços às

pessoas carentes da região onde se situa, combatendo a fome, a
pobreza e acolhendo os menos favorecidos. Visa, também, a

rs-4
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promover atividades esportivas e culturais, buscando desenvolver
a solidariedade e a integração entre os moradores.

E por meio da articulação, do desenvolvimento e da promoção de
tais iniciativas que a Associação contribui para a sociedade de forma
efetiva.

Além do mais, apresenta requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.089/2003
Estabelece diretrizes para os programas de aleitamento materno e

bancos de leite humano no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os programas de aleitamento materno e bancos de leite

humano do Estado de Minas Gerais atenderão às diretrizes dispostas
nesta lei e às normas vigentes aplicáveis.

Art. 20 - Os bancos de leite materno terão como finalidade
- coletar após os exames que comprovem sua qualidade, o leite

materno excedente de mães que voluntariamente se apresentem para
doá-lo;

II - fornecer o leite recolhido, gratuitamente, às mães que não o
possuem em quantidade necessária ao aleitamento;

III - cadastrar e manter atualizado um serviço periódico de
acompanhamento médico das gestantes e das doadoras que se
integrarem no programa de aleitamento materno;

IV - aproximar e proporcionar esse serviço às camadas da
população de baixa renda;

V - fornecer leite humano, sob prescrição médica, atendendo às
necessidades dos recém-nascidos, principalmente de prematuros e
lactentes com patologias;

VI - contribuir para reduzir a mortalidade infantil;
VII - conscientizar a comunidade para a relevância do banco de leite

humano e de sua contribuição para a melhoria dos níveis de saúde da
população futura.

Art. 30 - E obrigatório o controle sistemático do desenvolvimento
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fisiológico do recém-nascido e da lactante pelo banco de leite, ou
equipe de saúde por ele responsável, para a continuidade do
atendimento aos lactentes.

Art. 40 - São critérios para a seleção das nutrizes:
- não ser a nutriz portadora de doença transmissível através do seu

leite;
II - ser realizada anamnese clínica para avaliação do estado

nutricional das doadoras e de sua saúde em geral, objetivando a
correção de possíveis carências;

III - haver produção de leite da doadora em quantidade suficiente
para atender a seu filho e excedente para a doação ao banco de leite;

IV - não estar grávida a doadora.
Art. 50 - A doadora de leite humano receberá proteção do Estado,

que lhe concederá complemento alimentar e prioridade na assistência
médico-odontológica a todo o seu grupo familiar.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta ora apresentada é de suma importância,

pois amamentar é a maneira mais saudável e natural de alimentar o
bebê.

A alimentação é um dos fatores constantes e indispensáveis à vida.
Da sua qualidade depende, parcialmente, a saúde física e mental de
cada um. Desde o nascimento, certamente até antes dele, começa-se
traçar a vida do futuro adulto, em parte pela alimentação usufruída. Na
verdade, se desejamos que as crianças de hoje tenham possibilidades
de um bom desenvolvimento das suas capacidades, devemos nos
preocupar desde o início com sua alimentação.

O leite materno possui as substâncias aminas bioativas destinadas
especificamente ao bebê e que estimulam, regulam e participam de
várias funções celulares. Contém também células que protegem o
bebê contra infecções e proteínas que mantêm a saúde da lactante.

A American Academy Of Pediatria - AAP - recomenda que as mães
amamentem os filhos pelo menos durante o primeiro ano de vida, e
que, durante os primeiros seis meses de vida, o bebê deve se
alimentar exclusivamente com o leite materno.
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Constata-se que as crianças amamentadas com o leite materno

têm menos probabilidade de desenvolver infecções de ouvido,
alergias, vômitos, diarréia, pneumonia, diabetes juvenil e meningite,
além de facilitar a digestão e de conter os minerais certos e o
equilíbrio correto de nutrientes.

Nas primeiras horas após o parto é normal que o leite segregado
seja constituído por um líquido amarelado chamado colostro. Esse
líquido é o ideal para a criança com poucas horas de vida, pois
permite que o intestino se adapte às novas funções que irá
desempenhar.

E importante ressaltar que estudos realizados apontam que o leite
materno pode ter vírus resistente à AIDS.

Sendo assim, é necessária a implantação de bancos de leite
materno para atender às mães carentes e que não possuem leite
suficiente para amamentar, pois, se pretendemos que nossas crianças
tenham uma vida mais saudável, tanto física quanto emocionalmente,
devemos tudo fazer para que, contrariando o espírito de "modernidade
e inovação" de nossos dias de hoje, lhes seja dado o direito a terem o
melhor desde o nascimento.	 -

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.090/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e

Desportiva 51 PARGOS - ABCD51 P -, com sede no Município de
Itapecerica.

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

Beneficente Cultural e Desportiva 51 PARGOS - ABC1351P -, com
sede no Município de Itapecerica.

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 setembro de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Beneficente Cultural e Desportiva 51
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PARGOS - ABCD51 P -, com sede no Município de Itapecerica é
uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade precípua levar assistência aos segmentos
sociais mais carentes em meios de sobrevivência, cultura e esporte.
Está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de
suas funções. Visto que à entidade desenvolve um trabalho social,
torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.091/2003
Cria o Fundo de Saneamento Báèico da Região Metropolitana de

Belo Horizonte e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo de Saneamento Básico da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - FUNSAB-RMBH -, com o objetivo
de, dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
melhoria e a universalização do saneamento básico nos municípios
que compõem a citada Região.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, consideram-se ações de
saneamento básico:

- captação, tratamento e distribuição de água;
II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e de reservatórios de doenças

transmissíveis.
Parágrafo único - Podem ser beneficiárias do FLINSAB-RMBH as

pessoas jurídicas de direito privado e as entidades de direito público,
estaduais ou municipais, bem como os consórcios de municípios
organizados para prestação de serviço público que atuem na área de
saneamento básico na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 30 - São recursos do FUNSAB-RMBH:
- as dotações que lhe forem consignadas no Orçamento anual do
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Estado, bem como os créditos adicionais;

II - as dotações orçamentárias ou as transferências da União
destinadas ao Fundo;

III - 4% (quatro por cento) do faturamento da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - oriundo da Região
Metropolitana de Belo Horizonte;

IV - as transferências de municípios integrantes da Região
Metropolitana decididas na Assembléia Metropolitana;

V - as transferências voluntárias de municípios integrantes da
Região Metropolitana;

VI - os produtos de operações de crédito, internas ou externas,
contraídas pelo Estado ou por município integrante de Região
Metropolitana;

VII - os retornos de financiamentos concedidos com recursos do
Fundo;

VIII - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades
transitórias de caixa;

IX - as dotações fundo perdido consignadas ao Fundo por
organismos nacionais ou internacionais, inclusive organizações não
governamentais;

X - os auxílios, as subvenções, as dotações e outros recursos.
§ 1° - O Estado poderá firmar convênios com entidades de crédito

internacional ou nacional, com o objetivo de propiciar o levantamento
de recursos financeiros para o Fundo.

§ 20 - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para
pagamento de serviços e amortização de dívidas de operações de
crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na forma e nas
condições a serem regulamentadas pelo Poder Executivo.

§ 30 - Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do
Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra a eventual
perda de poder aquisitivo da moeda.

§ 40 - O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de
cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a
seu crédito.

Art. 40 - O FUNSAB-RMBH, de natureza e individualização
contábeis, atuará por meio da liberação de recursos a entidade de
direito público ou por meio da concessão de financiamentos

rÀ
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reembolsáveis a entidade de direito privado, em consonância com
as diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico.

§ l - A liberação de recursos observará as seguintes condições:
- apresentação, pelo beneficiário, de projeto e plano de trabalho

adequados aos requisitos previstos no Plano Estadual de Saneamento
Básico;

II - demonstração da viabilidade técnica do projeto e do plano de
trabalho e sua adequação aos objetivos do Plano Estadual de
Saneamento Básico;

1H - aprovação do projeto e do plano de trabalho pelo órgão gestor.
§ 2° - A concessão de financiamento com recursos do Fundo

observará as seguintes condições:
- reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder Executivo;

II - taxa de juros de até 12% (doze por cento) ao ano;
III - prazo máximo de carência de trinta e seis meses por

empréstimo, não podendo exceder seis meses do término do prazo
previsto para a execução da obra ou do serviço objeto do
financiamento;

IV - forma e periodicidade de cobrança dos juros nos períodos de
carência e amortização, a serem definidas pelo Poder Executivo;

V - prazo máximo de amortização de duzentos e dezesseis meses
contados a partir do fim da carência;

VI - forma e periodicidade de amortização do principal do
financiamento, a serem definidas pelo Poder Executivo;

Vil - apresentação de garantias a serem definidas pelo agente
financeiro.

Art. 50 - Os recursos do Fundo serão utilizados para financiamento
de elaboração e execução de projetos, realização de investimentos
fixos e aquisição de equipamentos, desde que necessários ao
atendimento dos objetivos definidos no art. 1° desta lei, sujeitando-se
as operações às seguintes condições:

- enquadramento do postulante e do projeto no disposto nos arts.
1° e 2° desta lei;

II - conclusão favorável da análise do postulante e do projeto quanto
aos aspectos jurídico, cadastral, técnico, econômico e financeiro;

III - oferecimento, pelo beneficiário, com recursos próprios, de
contrapartida correspondente a 20% (vinte por cento), no mínimo, do
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total do investimento global previsto;

IV - prazo de carência de até trinta e seis meses;
V - prazo de amortização de até cento e vinte meses, com início no

mês subseqüente ao do término do prazo de carência;
VI - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder Executivo;
VII - juros de até 12% (doze por cento) ao ano, calculados sobre o

saldo devedor reajustado;
VIII - remuneração do agente financeiro de 2% (dois por cento) ao

ano, incidentes sobre o saldo devedor reajustado;
IX - apresentação de garantias a serem definidas em regulamento;
X - apresentação de certidão negativa de débito expedida pela.

Secretaria de Estado da Fazenda, no caso de empresa estabelecida
no Estado.

§ 1° - Os procedimentos e as penalidades a serem aplicados nos
casos de inadimplemento e de sonegação fiscal serão estabelecidos
no regulamento do Fundo.

§ 2° - Em decorrência das características do empreendimento e do
interesse econômico e social do Estado, o Poder Executivo poderá
estabelecer, por meio de decreto, critérios distintos de financiamento,
relativos a prazo, valor e forma de amortização, respeitado o disposto
neste artigo.

Art. 6 0 - O FUNSAB-RMBH terá como gestor a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU - e como
agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG.

§ 1° - As competências e as atribuições do gestor e do agente
financeiro são as definidas nos incisos 1 e II do art. 4° da Lei
Complementar n°27, republicada em 5 de novembro de 1996.

§ 2° - O BDMG atuará como mandatário do Estado na contratação
de operações de financiamento com recursos do Fundo, na cobrança
de créditos concedidos, até na esfera judicial e na definição da forma
de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos termos do
art. 60 da Lei Complementar n° 27, republicada em 5 de novembro de
1996, devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais cabíveis.

§ 30 - O agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo,
com relação às penalidades previstas decorrentes de inadimplemento
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por parte do beneficiário, observados os créditos próprios
estabelecidos na regulamentação do Fundo.

§ 4 0 - O agente financeiro fará jus à remuneração de 1% (um por
cento) ao ano, calculada sobre a movimentação financeira no período.

Art. 70 - Compõem o Grupo Coordenador do FUNSAB-RMBH um
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - SEDRU -;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -;
II - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;

IV - Conselho Estadual de Saneamento Básico;
V - COPASA-MG;
VI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -;
VII - Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
VIII - Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL.
Art. 80 - Para efeito do disposto no art. 5° da Lei Complementar n°

27, republicada em 5 de novembro de 1996, compete à Secretaria de
Estado da Fazenda a supervisão financeira do gestor e do agente
financeiro do FUNSAB-RMBH, em especial no que se refere a:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa do
Fundo;

II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo.
§ 1° - Compete, ainda, à Secretaria de Estado da Fazenda a análise

da prestação de contas e dos demonstrativos financeiros do agente
financeiro do Fundo, sem prejuízo da análise do Tribunal de Contas
do Estado.

§ 20 - Ficam o gestor e o agente financeiro do Fundo obrigados a
apresentar relatórios específicos, na forma solicitada pela Secretaria
de Estado da Fazenda.

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do FUNSAB-RMBH
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, e às normas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do FUNSAB-
RMBH no prazo de noventa dias contados da data de publicação
desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Ivair Nogueira
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.092/2003
Declara de utilidade pública o Centro Educacional do Menor Aura

Celeste, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro Educacional do

Menor Aura Celeste, com sede no Município de Uberlândia.
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 setembro de 2003.
João Bittar
Justificação: O Centro Educacional do Menor Aura Celeste tem

como objetivo promover programa de atendimento a crianças e
adolescentes em regime de apoio sócioeducativo em meio aberto,
tendo por missão principal o desenvolvimento de valores intelectuais e
morais, valores esses necessários para a formação de um ser
autônomo, crítico, reflexivo e consciente, para o exercício da
cidadania. Busca minimizar inúmeros problemas da aprendizagem,
promovendo ações para a reconstrução da vida em sociedade,
buscando um desenvolvimento sustentável, colaborando com a
eliminação do desânimo, da descrença, da baixa auto-estima, da
agressividade e do fracasso escolar, dando lugar à busca, à crença
em si mesmo, ao amor ao próximo, ao desafio, ao encontro, à
esperança, ao afeto, à realização e, conseqüentemente, à
transformação.

- 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° 1.09312003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poço Fundo o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Poço Fundo terreno com área de 295m2 (duzentos e noventa e
cinco metros quadrados) localizado na Rua Capitão Antônio
Gonçalves, sin, situado nesse município, registrado sob a matrícula n°
13.649, a II. 102 do livro n° 3 1", no Cartório do 10 Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Poço Fundo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo se
destina à construção do velório municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo possibilitar o melhor

aproveitamento do imóvel, que pertence ao Clube Agrícola Alberto
Torres (já extinto), clube esse que pertencia à Escola Estadual José
Bonifácio.

O referido terreno está abandonado desde a época de sua aquisição
em 1946 e até hoje não foi utilizado para nenhuma atividade. A
referida doação terá como finalidade a construção do velório
municipal, reivindicação antiga da comunidade de Poço Fundo, vale
ressaltar ainda que o terreno se encontra aproximadamente a bom
do cemitério municipal.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.094/2003
Declara de utilidade pública a Associação Corpo Cidadão, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Corpo

Cidadão, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 2003.
Maria Tereza Lara
Justificação: A Associação Corpo Cidadão é uma organização não

governamental fundada no ano de 2000, atuante na área social,
vinculada ao Grupo Corpo - companhia de dança reconhecida no
Brasil inteiro. A Associação Corpo Cidadão atende crianças e
adolescentes em situação de risco, na faixa etária compreendida entre
7 e 18 anos, com atuação em vários conglomerados da Capital, com
apresentações em vários Estados da Federação e no exterior.
Reconhecer essa entidade como de utilidade pública é reconhecer o
trabalho nobre desenvolvido por pessoas que crêem num futuro
melhor para nossas crianças e adolescentes em situação de risco.

- 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° 1.095/2003
Dispõe sobre o custeio das taxas de energia elétrica e de água dos

hospitais universitários públicos, com sede no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Poder Executivo custeará as taxas de consumo de

energia elétrica e de água dos hospitais universitários mantidos por
instituições públicas de ensino superior.

Parágrafo único - Para se habilitar aos benefícios de que se trata
este artigo, os hospitais universitários deverão dispor de um mínimo
de 70% (setenta por cento) de leitos do Sistema único de Saúde -
SUS.

Art. 2° - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir os créditos suplementares que se fizerem
necessários.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: Os hospitais universitários públicos mantidos por

kA



1246
instituições de ensino superior prestam relevantes serviços à
comunidade, formando com o Sistema único de Saúde - SUS - uma
parceria de dupla importância: de um lado, atuam na formação de
profissionais e, do outro, prestam atendimento a significativa camada
da população, exatamente a mais necessitada.

No entanto, os hospitais universitários passam por gravíssima
situação financeira, gerada pela ausência de política adequada de
remuneração dos serviços prestados e por outros fatores que
comprometem a infra-estrutura hospitalar de todo o País. Essa crise
compromete a produção, a formação dos residehtes e
conseqüentemente a qualidade da assistênciá prestada à população,
o que representa risco à vida dos usuários e sério comprometimento
da qualidade dos profissionais formados por nossas universidades.

O presente projeto de lei visa autorizar, nos termos constitucionais, o
Poder Executivo a dar sua contribuição na manutenção dos serviços
especializados dessas instituições, a exemplo do que já fazem outros
Estados. Lembramos aqui os dispositivos da Emenda à Constituição
n° 29/2000, que vincula receitas mínimas nos Estados e nos
municípios às ações e aos serviços de saúde, a qual infelizmente não
está sendo cumprida em Minas Gerais.

Tais receitas podem assegurar os benefícios propostos; para isso
contamos com o apoio dos nobres Deputados desta Casa à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.096/2003
Institui o passe escolar nos transportes coletivos intermunicipais do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Ao estudante regularmente matriculado em estabelecimento

de ensino público oficialmente reconhecido, é assegurado o desconto
de 50% (cinqüenta por cento) no valor da tarifa vigente dos
transportes coletivos intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O beneficiário comprovará sua condição de
estudante mediante a apresentação de carteira de identidade
estudantil confeccionada pelas entidades representativas estudantis
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pela instituição de ensino.

Art. 2° - Para efeito desta lei, consideram-se transporte coletivo
intermunicipal os ônibus de linhas intermunicipais, de acordo com o
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - Podem ser utilizadas pelas empresas concessionárias do
transporte coletivo intermunicipal as seguintes fontes de recursos para
o cumprimento desta lei:

- dotação orçamentária destinada pelo Estado de Minas Gerais;
II - dotação orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social -

FEAS -;
III - adaptação das planilhas de cálculo tarifário;
IV - publicidade veiculada nos veículos de transporte coletivo

intermunicipal.
Parágrafo único - Conforme disponibilidade orçamentária, o Poder

Executivo destinará recursos específicos ao passe escolar no
transporte coletivo intermunicipal.

AI. 4° - No edital de licitação e nos contratos para concessão de
exploração de linha de transporte coletivo intermunicipal, constará a
obrigatoriedade do passe escolar nos termos desta lei.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003.
Weliton Prado - Pastor George.
Justificação: A proposição ora apresentada tem o objetivo de dar

aos estudantes do Estado de Minas Gerais formações educacional e
profissional.

O contexto atual indica que muitos estudantes deixam de freqüentar
seus cursos por não terem condições de custeá-lo, seja pelos gastos
com transporte seja pelos gastos com outras necessidades básicas.

A Constituição da República é clara, ao descrever os deveres do
Estado para com a educação. Destacamos o art. 205, que preceitua
que a educação é direito de todos e dever do Estado. A Constituição
Estadual, em seu art. 195, acompanha a da República, não havendo
como nos omitirmos nessa questão.

A oferta de ensino em determinados municípios não atende à
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demanda dos interessados, e, na maioria dos casos, as pessoas
têm dificuldade ou não têm condição nenhuma para custear o
transporte até o estabelecimento de ensino. Tais fatos ocorrem tanto
no ensino médio quanto no superior, contribuindo para o aumento do
número de pessoas que abandonam seu curso. Minas Gerais sempre
se destacou na área educacional com inovações, e, com esse espírito,
o passe escolar pode contribuir para a melhora do acesso ao ensino
em todas as suas potencialidades.

Este projeto de lei irá contribuir para que o estudante possa ter o
acesso à educação facilitado.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.429/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Roger
Agnelli, Presidente da Companhia Vale do Rio Doce. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 1.430/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Deputado Federal Zezéu Ribeiro com vistas a que
apresente emenda a projeto em tramitação no Congresso Nacional
para incluir o Município de Joaquim Felício na área mineira da
SUDENE. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.431/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que sejam
tomadas providências para reativação do Programa Estadual de
Mecanização Agrícola para os municípios. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.432/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Januária pelo transcurso do 143° aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 1.433/2003, do Deputado Aden Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
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Monte Azul pelo transcurso do 116° aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.

N° 1 .434/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Prof' Eleusa Maria
Rodrigues Viana, da Escota Municipal Antônio Salomon, de Itajubá,
por sua classificação no Prêmio Incentivo à Educação Fundamental; e
com a Sra. Márcia Chiaradia, Secretária de Educação desse
município. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.435/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Agricultura e ao Diretor-Geral do IEF com
vistas à instalação de agências de atendimento desse Instituto nos
Municípios de Aguas Vermelhas, Buritizeiro, Cônego Marinho, lmbé
de Minas, Inhapim, lpaba, Mariana, Mutum, Santa Maria de Itabira,
São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Sericita,
Ubaporanga e Vargem Alegre. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.436/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro das Comunicações com vistas à outorga de rádios
educativas e/ou comunitárias às entidades que menciona.

N° 1.437/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Imprensa Oficial do Estado por
ter sediado a VII Reunião Técnica Jurídica da Associação Brasileira
das Imprensas Oficiais - ABIO. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 1.438/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à EMATER-MG, em Sete Lagoas,
pelo lançamento da II Campanha para o Aumento da Produção e
Produtividade de Milho - Pró-Milho. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.439/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Subsecretário de
Justiça pedido de informações sobre possível transferência de 100
presidiários das delegacias da Capital para a cidade de Uberlândia. (-
A Mesa da Assembléia.)

N1° 1.440/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José
Carlos Moreira Diniz por sua posse no cargo de Desembargador do
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

N° 1.441/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José
Edgard Penna Amorim por sua posse no cargo de Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.442/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal
"Vigia do Vale", do Município de Almenara, pelo transcurso do 30°
aniversário de sua fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.443/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja..
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Escola
Estadual Professor Pinheiro Campos pelo transcurso do aniversário
de sua criação. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.444/2003, da Deputada Mãrília Campos, solicitando seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações acerca
dos incentivos ou benefícios fiscais concedidos a empresas no
Estado, nos últimos dez anos.

N° 1.445/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações
acerca dos incentivos ou benefícios fiscais concedidos a empresas no
Estado, nos últimos dez anos. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.446/2003, do Deputado Mauri Torres, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido ao Sr. Marcelo Pimentel, ex-Ministro do Trabalho e ex-
Presidente do TST, o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.447/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Governador do Estado por ter
apresentado a empresários e representantes do Governo Espanhol o
projeto Estrada Real.

N° 1.448/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que conceda o título de
Cidadão Honorário do Estado ao Dr. Carlos Benigno Pereira de Lyra
Neto, Presidente do Grupo Carlos Lyra.

N° 1.449/2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à concessão do título de
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Cidadão Honorário do Estado ao Sr. Vitor Montenegro Wanderley,
Diretor-Superintendente da S/A Usina Coruripe Açúcar e Álcool. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

N° 1.450/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Turismo
com vistas a que preste informações sobre os ativos mobiliários e
imobiliários da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.

N° 1.451/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Turismo
com vistas a que preste informações sobre a situação patrimonial da
Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.

N° 1.452/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico com vistas a que preste informações
sobre a situação patrimonial da Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIO.

N° 1.453/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico com vistas a que preste informações
sobre a situação patrimonial da Companhia Mineradora de Pirocloro
de Araxá - COMIPA.

N° 1.454/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Desenvolvimento Econômico com vistas a que preste informações
sobre a situação patrimonial da Companhia de Distritos Industriais -
CDI.

N° 1.455/2003, dos Deputados Rogério Correia, Laudelino Augusto e
Biel Rocha, solicitando sela formulado apelo ao Governador do Estado
com vistas a que preste informações sobre o processo de liquidação
extrajudicial da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de
Minas Gerais - CODEURB. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.456/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Cel. Flávio Aparecido
Romualdo Aquino, Comandante do 29 0 Batalhão de Polícia Militar de
Poços de Caldas, p&os excelentes serviços prestados à segurança
pública no Estado. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.457/2003, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado
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apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à realização de
estudo técnico para a constituição de unidade de conservação na
bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha.

N° 1.458/2003, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à realização de
estudo técnico sobre a área de entorno da estância hidromineral de
Caxambu para a constituição de unidade de conservação no local.

N° 1.459/2003, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à realização de
estudo técnico sobre a serra da Piedade para a constituição de
unidade de conservação no local. (- Distribuídos à Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 1.460/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde e ao Ministério Público com vistas a que
prestem informações sobre as investigações de denúncias de
irregularidades no sistema de transplantes do Estado. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.461/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação
com vistas a que tome providências em relação às ações judiciais
movidas contra as faculdades de Medicina que menciona. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.462/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ministro dos Transportes
pelos excelentes serviços prestados frente à Pasta que coordena. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Leonardo Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 1.377/2003.)

N° 1.463/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. José Januzzi de Souza
Reis, Conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado, pelo
artigo "A Autonomia dos Sistemas de Ensino".

N° 1.464/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado informando-
lhe que, a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, foi
solicitada consignação nos anais da Casa de manifestação de aplauso
a toda a equipe policial da 36 Delegacia Seccional do Barreiro pelo
trabalho de investigação que culminou na maior apreensão de
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maconha no Estado.

Da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, solicitando
seja criado um fórum permanente de aprimoramento da legislação
ambiental do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Djalma Diniz (9), Doutor Ronaldo, Doutor Viana e outros e Weliton
Prado.

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

284, do Regimento Interno, deixa de receber as seguintes
proposições:

REQUERIMENTOS
Da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado apelo ao

Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltado o trecho da
estrada que liga o Município de Gonçalves à MG-173, no Sul de
Minas. (- Proposição não recebida, nos termos do art. 173, IV, c/c o
art. 284, 1, do Regimento Interno.)

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Salinas pelo
transcurso do 116° aniversário de emancipação desse município.

Do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Rio Pardo de
Minas pelo transcurso do 172 0 aniversário de emancipação desse
município. (- Proposições não recebidas, nos termos do art. 173, IV,
c/c o art. 284, 1, do Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação, de Saúde, de Segurança
Pública (2) e de Turismo, da Comissão Especial dos Acidentes
Ambientais e dos Deputados Dinis Pinheiro (2), Antônio Carlos
Andrada e Dalmo Ribeiro Silva.

Comunicações não Recebidas
- A Mesa deixa de receber as seguintes comunicações:

COM UNICAÇOES
Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, notificando o falecimento da Sra.

Risoleta Guimarães Tolentino Neves, ocorrido em 21/9/2003, no Rio
de Janeiro. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Da Deputada Maria OUvia, notificando o falecimento da Sra. Risoleta
Guimarães Tolentino Neves, ocorrido em 21/9/2003, no Rio de
Janeiro. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Do Deputado Leonardo Moreira, notificando o falecimento da Sra.
Risoleta Guimarães Tolentino Neves, ocorrido em 21/9/2003, no Rio
de Janeiro. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Da Deputada Ana Maria Resende, notificando o falecimento da Sra.
Risoleta Guimarães Tolentino Neves, ocorrido em 21/9/2003, no Rio
de Janeiro. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Olívia.
A Deputada Maria Olívia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes

presentes nas galerias, senhoras e senhores, dois sentimentos me
trazem a esta tribuna hoje: a tristeza e o orgulho. Tristeza, pela perda
de uma pessoa muito querida, D. Risoleta Neves; orgulho, pelo
privilégio de ter compartilhado grandes momentos a seu lado.

D. Risoleta foi pessoa muito especial para mim e ficará eternamente
na minha memória e no meu coração. Durante o Governo Tancredo
Neves, estive a seu lado como voluntária no Serviço Voluntário de
Assistência Social - SERVAS. Diariamente estávamos juntas, e
aprendi a admirá-la como uma mulher forte, dinâmica, franca, de
coragem invejável. Era exigente e tinha todo o controle do SERVAS -
do motorista à sua Diretora, D. Edila Couto. Pessoa de grandes
virtudes. Era amiga, companheira, conselheira, e, com o passar do
tempo, ficamos amigas.

Nos dias difíceis que antecederam a morte do Dr. Tancredo, sofri
como todos os brasileiros e sensibilizei-me com a dor de sua esposa,
um sofrimento que parecia infinito. Quem não se lembra da multidão à
porta do Palácio da Liberdade, derrubando as grades?

Somente D. Risoleta conseguiu acalmar o povo, pedindo calma e
paciência, pois todos iriam despedir-se do querido Dr. Tancredo.

A coisa mais importante era sua família. Foi exemplo de mãe e
esposa e desempenhou com grande competência seu papel de
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matriarca da família Neves. Sempre cercada dos filhos, dos netos,
dos bisnetos, dos irmãos e dos sobrinhos, D. Risoleta participava da
vida de cada um deles com o mesmo carinho.

Depois da morte do Dr. Tancredo, não tinha residência fixa. Ora
estava em São João dei-Rei, ora em Cláudio, às vezes em Belo
Horizonte e mais tempo no Rio de Janeiro, onde residem suas filhas,
Inês Maria e Maria do Carmo, e quase todos os seus netos. Onde
quer que fosse, fáltava-lhe a companhia dele.

No ano passado, estive com ela durante todo um dia, no Solar dos
Neves, quando me perguntou por várias pessoas que conheceu na
longa trajetória política de seu marido, com muitas saudades. De uma
memória invejável, lembrou fatos com riqueza de detalhes, e sentia
saudade das pessoas com quem conviveu.

Extremamente religiosa, deixou o legado de sua fé a toda a família.
Seu apoio foi importante na campanha do neto Aécio Neves ao
Governo de Minas, pois sempre acreditou nas qualidades e na
competência dele para a vida pública. Dizia que ele tinha a coragem, a
dignidade e o charme do avô.

Quero deixar registrada minha amizade, o meu carinho, o meu
respeito à grande mulher que conheci.

Ontem, em São João dei Rei, pude testemunhar a tristeza de
inúmeras pessoas: vizinhos, gente do povo e amigos, que foram se
despedir dela.

Também sentirei sua falta, principalmente nas datas mais
importantes do ano, como o Natal, a Páscoa, o seu aniversário,
quando sempre falávamos uma com a outra. Nessas datas, estarei
rezando por sua alma e pedindo sua proteção.

Descanse em paz, D. Risoleta Neves!
Obrigada.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, cumprimento, de modo especial, todos os servidores do
Estado aqui presentes, reafirmando sempre o compromisso do Bloco
PT-PCdoB com vocês, a TV Assembléia e todos os que nos
acompanham pela TV. O Secretário de Agricultura e Abastecimento,
Deputado Federal Odelmo Leão, esteve na Assembléia, no dia 16 de
setembro, como convidado para participar de audiência pública da
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a fim de
discutir novo modelo de programa de incentivo à produção de álcool
combustível em Minas Gerais.

Oficialmente, o Secretário apresentou os seguintes dados: o Brasil é
o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, empregando
anualmente, em 4.500.000ha, 850 mil trabalhadores, tendo produzido,
em 2001, 348.000.000t, o que movimentou cerca de
US$13.000.000,00. Em Minas Gerais, a produção de cana-de-açúcar
ocupa o 40 lugar, sendo responsável por 5,5% da produção nacional,
gerando 19 milhões de toneladas em 294.000ha e 31 mil empregos
diretos. O Secretário ainda apresentou outras propostas: examinar a
homologação e a regulamentação da mistura do álcool ao diesel e a
continuação dos estudos da mistura do álcool à gasolina, mesmo em
relação ao percentual, que vem aumentando cada vez mais; estimular,
por meio de parcerias com centros tecnológicos, os projetos de
desenvolvimento da célula de combustível; usar, estrategicamente; o
nível de mistura do álcool à gasolina e ao diesel para garantia do
abastecimento interno e geração de divisas; estimular a
implementação do programa "frota verde", bem como, a criação do
programa de substituição da frota, mediante a concessão de estímulos
fiscais, após a realização de detalhado e cuidadoso estudo, com a
participação de técnicos do Governo, produtores e montadoras;
estudar a criação de mecanismos para levar o álcool aos mercados
dos Estados Unidos, da Rússia, da China e do México e, por fim, criar
e manter linha de crédito do Banco do Brasil e do BNDES para
expansão do setor.

Além dessas medidas, o Secretário propõe a reativação do
Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, a agilização dos
estudos para a inserção definitiva do álcool na matriz energética e a
implementação de políticas econômicas de apoio à produção e à
comercialização do álcool combustível.

No âmbito do Governo do Estado, entre outras medidas, o
Secretário propõe estudar a criação de mecanismo para, em
igualdade de condições, privilegiar e proteger o mercado dos
produtores mineiros contra a concorrência predatória imposta por
outros Estados e examinar a possibilidade de aproveitamento dos
créditos gerados na cadeia produtiva.
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Em síntese, são essas as medidas propostas pelo Secretário de

Agricultura, na última terça-feira, em audiência requerida pelo
Deputado Doutor Viana, a qual tive oportunidade de presidir.

Apresentamos a vocês uma prova do desentrosamento da equipe do
Governo, da falta de coerência do Governo Estadual. Na mesma
semana em que o Secretário trouxe a esta Casa tantas propostas, o
Governador enviou o Projeto de Lei n° 1.079, que altera as alíquotas
do IPVA, acabando, definitivamente, com o incentivo à
comercialização dos carros à álcool. O desconto no preço do álcool
passa de 30% para 10%, ou seja, há um aumento no custo do produto
final, o que penaliza o consumidor, o proprietário do veículo a álcool,
que antes tinha uma distinção em relação à gasolina e ao diesel.

Deputados, além de taxar motocicletas, impor multas, aumentar as
taxas para carros e serviços públicos, o que constrangirá o cidadão a
solicitar vários serviços, o Governo vem provar que, se não consulta
nem sequer seus Secretários, não quer ouvir sua população, mesmo
que representada por seus sindicatos.

A situação nos mostra o grande desentrosamento entre o Secretário
da Agricultura, que veio com muita boa-vontade a esta Casa
apresentar suas propostas, e o Governo, que enviou outra decisão,
contrariando-o totalmente e extinguindo o incentivo do Pró-Álcool.
Sabemos das falhas desse programa, mas temos de consertá-las,
aprimorar o plano e garantir que o combustível "verde" ocupe o
primeiro lugar, pois é uma matriz renovável, menos poluente e
geradora de empregos.

Não entendemos esse desentrosamento, que traz uma grande
confusão e extingue, de certa forma, a razão da realização da nossa
audiência pública, na última terça-feira, a qual visava a incentivar a
retomada do uso do álcool como combustível no Estado.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado. Todas essas
propostas de criação de taxas enviadas à Assembléia Legislativa
serão bastante discutidas até o final do ano, quando teremos
oportunidade de manifestar nosso voto, depois de um relatório final.

Com relação à questão do álcool, não me parece haver
desentrosamento na equipe do Governo, porque se está propondo
uma redução de 30% para 10%. Continuam proporcionando o
incentivo ao carro a álcool, porque, com a nova tecnologia na
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fabricação de motores, permite-se que sejam usados,
indistintamente, o álcool e a gasolina. Caso cheguemos à conclusão
de que os 10% ainda não são suficientes para esse estimulo,
poderemos chegar a 12%, a 13% ou a 15%. Há uma lógica para isso.
O Governo deseja continuar estimulando, porém há de se adequar a
nova legislação à nova tecnologia, senão, alguém poderá comprar um
carro e usar apenas gasolina, não estimulando, assim, o uso do
álcool. Com isso, não se estará gerando o crescimento da produção
do álcool de cana de açúcar. Em razão desse avanço tecnológico,
proporcionando o uso tanto do álcool quanto da gasolina como
combustível, esse percentual está sendo redu2ido.

O Deputado Padre João - Na verdade, o grande incentivo é a
garantia do consumo, que foi um dos pontos que levou ao fracasso do
Pró-Álcool.

Nessa mesma audiência pública, há oito dias, discutíamos a
necessidade de reativar o programa de incentivo ao álcool
combustível, por meio de um novo conceito, sem subsídios, mas nos
valendo do incentivo ao consumo. Defendíamos, com a aprovação do
Secretário Odelmo, o retorno da produção do álcool a partir das
microdestilarias, cuja tecnologia já está à disposição. Temos de
descentralizar a produção do álcool, tirando-a das mãos dos grandes
usineiros, que trazem um grande transtorno ao município. Além de
incentivarem a monocultura, a questão ambiental também fica
comprometida.

Por intermédio de requerimento de minha autoria, chegamos a
formalizar uma comissão composta por representantes da Comissão
de Política Agropecuária, da Secretaria da Agricultura, da FAEMG e
do setor sucroalcooleiro, para solicitar à Ministra das Minas e Energia,
Dilma Rousset, o retorno imediato do programa de incentivo ao álcool
combustível, a partir da agricultura familiar. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas e servidores detentores de função pública que, mais
uma vez, comparecem, acompanhando de perto a votação desse
grande projeto que vem restabelecer, acima de tudo, os seus direitos.

Dirijo minha homenagem especial às Diretoras de estabelecimentos
de ensino que nos têm acompanhado tanto na Comissão de
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Educação como na de Administração Pública. A elas, nossa
saudação, respeito, estima e gratidão!

Sr. Presidente, inicio minha reflexão fazendo coro às manifestações
de pesar e condolências à família de D. Risoleta Neves, aqui
produzidas e reproduzidas pelo sentimento, coração e grandeza da
Deputada Maria Olívia. Todos temos conhecimento de sua estreita
convivência com D. Risoleta. Sem dúvida, a Deputada Maria Olívia
teve o privilégio, a oportunidade, por meio de sua Secretaria e como
voluntária, de conviver com D. Risoleta Neves, quando Minas
participava dos momentos sociais.

Em reunião especial, homenagearemos essa ilustre e saudosa
mulher mineira. Porém, em nome do povo do Sul de Minas, externo a
toda a família as condolências pela grande perda que representa para
Minas e para o Brasil a morte de D. Risoleta Neves.

Hoje, pela manhã, na Comissão Especial da UEMG, tivemos
importante discussão. A UEMG, realmente, necessita desta Casa.
Contamos com a presença de vários convidados, Reitores e Diretores
de escolas. O Magnífico Reitor da UEMG, Prof. José Antônio dos
Heis, trouxe-nos importantes considerações. A Comissão Especial,
destinada exclusivamente a restabelecer a UEMG, ouviu as
considerações e, por intermédio de seu relator, Deputado Ricardo
Duarte, irá analisá-las e discuti-ias.

O momento é adequado e oportuno para discussão como essa.
Visamos à qualidade do ensino superior em Minas Gerais e no Brasil.
Lembro que esta Casa já proporcionou fundamental contribuição,
aprovando, no ano passado, proposta de emenda à Constituição de
nossa autoria, que trouxe à UEMG, à UNIMONTES e a 35 escolas
superiores a garantia do ensino junto ao Conselho Estadual de
Educação. Esta Casa, em um gesto importante, aprovou, por
unanimidade, essa proposta, que já está inserida na Carta mineira. A
Emenda n° 55 garante a soberania e a autonomia do ensino superior
de Minas Gerais.

Ressalto nossa preocupação com a UEMG. Iniciamos uma
caminhada, na legislatura passada, quando esta Casa teve
oportunidade de aprovar a Proposta de Emenda à Constituição n° 47,
do Deputado Paulo Piau. Essa proposta tem sido objeto de ADIN em
Brasília.
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Aprovamos, hoje, requerimento de nossa autoria para

discutirmos diretamente com o Advogado-Geral do Estado quanto à
tramitação dessa proposta na esfera federal. Se estamos buscando
mecanismo legal para que o Governo dê incentivo à sustentabil idade
para a UEMG, não vemos com bons olhos qualquer litígio entre o
Estado e a Assembléia, que promulgou a proposta do Deputado Paulo
Piau.

Na quinta-feira, questionaremos esse assunto, que não é do
Advogado do Estado, mas de todos os mineiros, alunados e pais.
Preocupamo-nos em proporcionar ensino superior de qualidade aos
nossos filhos. Por meio da Comissão, da qual tenho a honra de ser
relator, fazemos discussão oportuna quanto à frente especial em
defesa da cafeicultura mineira. Na semana passada, trouxemos para a
Comissão vários questionamentos e expositores. Com certeza, ainda
teremos um posicionamento do Governo Federal.

Amanhã, realizaremos audiência pública que contará com a
presença de Prefeitos, Vereadores e comunidades, em que
trataremos do assunto de telefonia celular nos municípios. Os
Deputados têm feito verdadeiras peregrinações junto à TELEMIG, e
questionamentos estão sendo trazidos aos Deputados. Menos de 300
municípios são garantidos pela telefonia celular. Faremos cobrança
junto às operadoras. Se necessário, iremos a Brasília buscar
soluções.

A ANATEL determina a instalação de telefonia, e, mesmo com
parcerias apresentadas pelos municípios, encontramos resistência
das concessionárias. Trata-se de serviço de primeira necessidade.
Sabemos da importância da instalação da telefonia celular nos
municípios. Por isso, temos de unir esforços buscando gestões e
soluções, para que os municípios também tenham melhoramento.

Na noite de quinta-feira, por delegação do Presidente Mauri Torres e
de V. Exa., tive o prazer de representar esta Casa junto ao
encerramento das atividades e festividades do X Salão de
Oportunidades, promovido pelo SEBRAE. Isso me proporcionou
alegria e honra.

Com os incentivos conseguidos por meio de parcerias com o
SEBRAE, as microempresas tiveram grande desenvolvimento em
todos os segmentos do Estado. 0 nosso caríssimo amigo e ex-
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Deputado Sebastião Costa, que dirige uma das câmaras dessa
instituição - Gestão de Negócios - I propicia grandes oportunidades
para que o microempresário e o pequeno empresário possam
desenvolver suas atividades.

Parabenizo o Presidente do SEBRAE-Minas, Luís Carlos Dias de
Oliveira, que tem feito grandes parcerias com Prefeituras, associações
comerciais, Câmaras de Vereadores, a fim de disponibilizar recursos
do BDMG e da CEF, tão necessários ao desenvolvimento das
indústrias, e, conseqüentemente, do Estado, gerando impostos,
riqueza e mão-de-obra especializada.

Manifesto a nossa satisfação por haver repesentado esta Casa na
1 2 Conferência das Cidades Mineiras, juntamente com Olívio Outra,
Ministro das Cidades. Foi um encontro extraordinário, originado do
sentimento de todos os Deputados e daqueles que se preocupam com
o principal problema que aflige os brasileiros: a moradia. Foi uma
discussão bastante oportuna. Tenho certeza de que os municípios
mineiros, por meio da CEF, terão, em breve, a instalação de conjuntos
habitacionais, tão necessários e importantS. Temos consciência das
enormes dificuldades por que passam os cidadãos ao adquirirem seus
imóveis. Ontem, como resultado de discussões mais abrangentes,
foram apresentadas propostas, a fim de que os mineiros possam
morar com dignidade, exercendo sua cidadania. Aliás, não temos
cidadania nem de primeiro, de segundo nem de terceiro graus. A
cidadania é una, plena, impessoal, permitindo o resgate dos legítimos
anseios. Apoiaremos essa parceria entre os Governos Federal e
Estadual para que todos os municípios possam contribuir para a
construção de imóveis residenciais.

Saúdo todos os que se encontram neste Plenário, pois tenho certeza
de que atenderão aos legítimos interesses do nosso povo,
especialmente aos dos servidores públicos, razão maior da nossa
vida. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, novamente farei referências ao último pacote enviado pelo
Governo Estadual, que diz respeito à criação e à majoração de taxas
e impostos. Isso é importante para esclarecer as propostas, haja vista
que o Executivo insiste em dizer que não está majorando,
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aumentando ou criando taxas. Fiz questão de fazer estudo
detalhado para mostrar o que realmente está sendo apresentado, e
apontar o problema que poderá ocorrer se esse pacote for aprovado.

Antes de aprofundar nesse assunto, abordarei mais uma vez a
questão dos vetos que estão em pauta, quanto ao apostilamento dos
detentores da função pública e dos Diretores de escola. Dirijo-me aos
funcionários presentes, assim como aos que nos assistem pela TV
Assembléia, para comunicar que infelizmente não houve avanço nas
negociações com o Governo. Aguardamos resposta que viabilizasse
um consenso, mas não há, por parte do Governo, vontade para
negociar. Isso fiàou claro na manifestação da sua liderança éna
comunicação do Prof. Anastasia. Portanto, só nos cabe uma solução:
derrubar o veto aqui neste Plenário. Vislumbramos essa única
oportunidade, porque não existe mais qualquer possibilidade de
acordo. A matéria está em fase de votação, e poderemos fazer
encaminhamentos no período máximo de 1 hora, em que cada
Deputado dispõe de 10 minutos - o que significa que diminuíram
nossas chances de obstrução. Se depender de nós, o veto será
rejeitado, e a derrota do Governo deverá se dar nesta tarde ou hoje à
noite, durante a reunião extraordinária. Peço, pois, aos servidores,
que fiquem alerta, porque o veto pode ser votado a qualquer

'momento. Nós, do Bloco PT-PcdoB, temos um posicionamento, e
faremos de tudo para que a matéria seja colocada em votação se
houver número elevado de Deputados na Casa, tendo em vista que
precisamos de 39 votos para derrubar a matéria. Ficaremos de olho
no quórum. Os servidores podem nos ajudar solicitando a presença
dos parlamentares que se comprometeram com essa derrubada. A
hora é esta, devemos pressionar e ficar vigilantes. Finalmente,
parabenizo a ação dos funcionários públicos que estão em vigília
neste parlamento há vários dias, tentando sensibilizar os Deputados.

Fica de pé a proposta do Deputado André Quintão de conversar com
a base do Governo e saber como foi a votação, para que tenhamos
certeza de que é possível derrotar o Governo. De nossa parte, o
funcionalismo pode confiar na posição que assumimos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi à assessoria do Bloco PT -
PCdoB que fizesse uma análise mais detalhada das taxas que estão
sendo criadas pelo Governador. Assisti à entrevista com o Secretário
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da Fazenda, que teima em dizer que não há aumento nem criação
de taxas, que tudo o que é feito é justo. Essa discussão deveria ser
mais demorada; no entanto, protesto, pois o Governo já solicitou que o
projeto que cria o IPTU do Corpo de Bombeiros e a taxa de segurança
pública seja votado com urgência. Ora, a ação do Governador não
condiz com a proposta de debater com a sociedade, como disse que
faria. Queríamos exatamente o contrário, analisar o projeto na
Comissão de Constituição e Justiça, para saber da sua legalidade. No
nosso entender, há motivos para questionar a constitucionalidade,
pois está se criando imposto, não taxa, e imposto só pode ser criado
pela União. Além disso, é matéria de segurança pública, obrigação do
Estado, e já existe imposto para segurança pública. Porém, não
haverá discussão detalhada. O projeto foi remetido somente à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ou seja,
querem o trâmite rápido, sem discussão real. Esse projeto não poderia
deixar de passar pela Comissão de Segurança Pública. O Deputado
Sargento Rodrigues disse que há muitos dados sobre impostos e
taxas cobrados para licenciamento de veículos que deveriam ir para a
segurança pública e não estão indo, e não há prestação de contas.
Por que essa pressa do Governo, evitando a discussão? Porque as
coisas não estão claras nesse projeto. Quando usei da palavra no
primeiro dia em que o projeto veio à discussão em Plenário alguns
membros do Governo disseram que estava equivocado. Não é
verdade. Os Deputados devem acompanhar a gravidade do assunto.
No que tange ao Corpo de Bombeiros, o Governo altera a tabela "6",
ampliando-a e criando outras taxas. Além disso, criará a tabela "M",
referente à Polícia Militar e ao que será cobrado por serviço.

A tabela "B" criará o tal imposto, que chamam de taxa de Bombeiro,
taxa pelo serviço potencial de extinção de incêndio. E preventiva.
Taxa é algo que pagamos por serviços prestados individualmente.
Isso não é taxa. Prevenção de incêndio é serviço geral, público e
privado. Portanto, é trabalho preventivo. Criam um imposto com nome
de taxa, e todos pagarão, provavelmente na guia do IPTU.

Os contribuintes pagarão anualmente, além do IPTU, mais uma taxa
ou imposto que variará entre R$60,00 e F1$140,00 para o Corpo de
Bombeiros. Como se os impostos que pagamos não servissem para a
prevenção de incêndios.
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Cria-se mais um imposto para o contribuinte que tiver uma casa

com mais de 60m 2 quadrados. O caráter é de imposto, igual ao IPTLJ;
acima dessa metragem, pagarão mais uma taxa anual.

Não satisfeito em criar esse imposto, cobrar-se-á também taxa por
evento particular em que o Corpo de Bombeiros faça a prevenção. Se
pegar fogo, cobrará também. Dependendo do número de Soldados
envolvidos e dos carros utilizados, o valor ficará caro.

O Secretário diz que é evento particular. Mas tem de pagar também
ao Corpo de Bombeiros quando o interesse particular do solicitante
predominar sobre o interesse público. O que significa o interesse
particular predominar sobre o público? Há um item que diz que é
evento. O item "2" também diz que é evento. Já os itens "3" e "4"
dizem que atendimento, ocorrência e solicitação não classificados nos
outros itens, com emprego exclusivo do Corpo de Bombeiros, e o
outro de carros do Corpo de Bombeiros, não são eventos. Então,
abre-se a possibilidade de o Corpo de Bombeiros cobrar por qualquer
ação que faça por causa de chamado. Em qualquer ocorrência,
pagaremos por Soldados envolvidos e pela utilização de carro maior
ou menor. Isso não será barato.

A Polícia Militar também cobrará por eventos. Mas, quando não for
evento, a proposição está do mesmo jeito, cobrará por serviços
prestados não classificados como eventos. Quais são esses serviços?
Por exemplo, assalto à residência é interesse privado. O Governo
pode cobrar pelo serviço da polícia. O Governo cobrará? Não sei, mas
a lei permite.

O Governo não quer discutir isso e abre brecha para se cobrar sobre
qualquer ocorrência afeta à Policia Militar.

Quero falar também sobre o IPVA. O carro a álcool terá aumento de
IPVA de 20%. O Governo diz que não é aumento, está apenas
diminuindo o redutor de 30% para 10%. Ora, isso significa 20%. Há
também aumento na alíquota de IPVA de motocicletas. Hoje muitas
motos são usadas para entrega rápida, para trabalho, o que significa
majorar o preço do consumidor. Alguns itens de IPVA também são
aumentados no carro.

Enquanto taxas relativas à fiscalização ambiental são criadas, outras
são extremamente majoradas, em torno de 30% a 50%. São também
majoradas as taxas cartoriais e as judiciárias. Portanto, há excesso de
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majoração de taxas e criação de outros impostos. Esse é o pacote
do Governo. Infelizmente, o Governador pediu regime de urgência
para o projeto que pretende cobrar do contribuinte serviço de
segurança pública prestado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia
Militar. Solicitamos ao Governo que retire o pedido de urgência para
que seus reais interesses se tornem claros à população.

E necessário que a Casa esteja lotada e que haja 39 votos a favor
da rejeição do veto, pois não podemos receber pacotes sem
informações. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
• Deputado José Milton - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pública.

presente, devido a compromisso assumido, não usarei todo o tempo a
que tenho direito. Volto à fusão da AÇOMINAS com o Grupo Gerdau,
assunto importante para o Estado, principalmente para Ouro Branco e
Congonhas, onde se encontram as unidades da siderurgia com maior
arrecadação e cujo produto apresenta grande penetração no mercado
externo. Como representante do Alto Paraopeba, do vale do Piranga,
de Ouro Branco e Congonhas, manifestei a preocupação dos mineiros
em relação à fusão. Das ações da AÇOMINAS, 80% pertencem ao
Grupo Gerdau, 10% ao CEA, e 10% estão pulverizados entre
acionistas menores.

No jornal 'Estado de Minas" de 19/9/2003, data de aniversário de
Conselheiro Lafaiete, o Presidente do Grupo informou que o Grupo
Gerdau concluiu a fusão da AÇOMINAS. Ao Governador e aos
Secretários de Desenvolvimento e da Casa Civil levamos nossas
preocupações relativas à possibilidade de os interesses de Minas
serem atropelados. O Sr. Jorge Gerdau, de forma sensata, assegurou
ao jornal que "vamos usar a capacidade financeira e gerencial do
grupo para fazer a AÇOMINAS continuar a crescer".

Ele afirmou que a marca AÇOMINAS permanecerá associada ao
Grupo Gerdau - hoje seu principal acionista - e que continuará a ter
comando operacional próprio.

Atualmente, a AÇOMINAS é uma empresa de grande porte, pois
gera 4 mil empregos diretos e grandes tributos para a nossa região.
Isso acarreta injeção de recursos, por via de salários e tributos, e
contribui para a sobrevivência da região.

Srs. Deputados, a nossa preocupação era que, com essa fusão, os

rÀ



1266
interesses da AÇOMINAS fossem atropelados. Além disso,
temíamos que essa empresa se tornasse apenas unidade industrial,
com centro de decisões, de gestão e de gerenciamento transferido
para o Rio Grande do Sul. Graças a Deus, estamos aliviados.

O Presidente do Grupo Gerdau disse claramente que, por meio
dessa fusão e da maneira como está sendo empreendida, descartam-
se as conseqüências amargas de boa parte dos processos de fusão
de empresas no País, tais como a redução nos investimentos e no
número de empregos. Garantiu o esforço da companhia para manter a
aplicação dos recursos no crescimento das atividades da Usina de
Ouro Branco. E completou dizendo que, "se quisermos ser
importantes no cenário siderúrgico, devemos continuar investindo em
Minas Gerais".

Sabemos que, hoje, os investimentos do Grupo Gerdau na
AÇOMINAS são da ordem de R$1.500.000.000,00, representando a
garantia da continuidade da ampliação da produção e do aumento do
número de empregos. Então, Minas Gerais é quem ganha com isso.

Logo, esse é um assunto da maior importância para a economia do
Estado. Vemos o esforço do Governador e dos Secretários em buscar
alternativas para a implantação, a realização de novos investimentos e
em trazer de volta algumas empresas que saíram do Estado, O
Governador viajou, por um período de 15 dias, para a Europa, a fim de
buscar investidores internacionais.

Essas informações do Sr. Jorge Gerdau, Presidente do Grupo
Gerdau, com sede no Rio Grande do Sul, trazem grande alívio para o
povo mineiro, os funcionários e os trabalhadores da AÇOMINAS e da
Usina de Ouro Branco. Hoje possui excelente produção de aço e, com
produtos de alta qualidade e preços competitivos, garante a
participação do aço mineiro no mercado internacional.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. V. Exa. traz
a esta Casa reflexão importante. Na última quinta-feira, à noite, com o
Sr. Jorge Gerdau, eminente empresário brasileiro, participamos de
uma solenidade do SEBRAE. Ele manifestou exatamente a
preocupação de V. Exa., com participação efetiva nesta tribuna,
quanto ao desenvolvimento da área socioeconômica do Estado.

Hoje, sabemos o que representa o Grupo Gerdau para Minas
Gerais, o Brasil e o mundo. Por meio de sua competitividade e
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seriedade de trabalho, calcada nos princípios basilares da
honestidade e do desenvolvimento, propicia, como V. Exa.
manifestou, geração de milhares de empregos.

V. Exa. sempre se preocupou com a sua querida Conselheiro
Lafaiete. Certamente, essas gestões são importantes. Desde o ano
passado, na Comissão de Trabalho, sou testemunha de que V. Exa.
trouxe inúmeros questionamentos quanto à fusão e à participação
efetiva do empresariado na região de Conselheiro Lafaiete e que,
particularmente, sempre buscou o melhor equilíbrio para Minas
Gerais.

Tenho a certeza absoluta de que um homem com a têmpera de
Jorge Gerdau, como V. Exa. tão bem alinhavou, jamais trará qualquer
prejuízo para Minas Gerais, principalmente pelo sentimento que tem
pelo nosso povo. V. Exa. foi p condutor desse enorme trabalho que
tem sido desenvolvido para a sua região. E um privilégio tê-lo nesta
Casa como representante dessa região. V. Exa. tem sido um
constante e incansável lutador, não somente por intermédio de todo o
empresariado de sua região e de Minas Gerais, mas também por meio
do Governo, trazendo incentivos e desenvolvimento para o nosso
Estado. Parabéns.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Muito obrigado,
Deputado José Milton. Quero cumprimentá-lo por sua permanente
atuação em defesa de todo o povo mineiro, em especial da região do
Paraopeba. Quero me somar ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a V.
Exa. quanto à importância do Grupo Gerdau para a economia mineira
e de todo este País, com a figura séria e exemplar do empresário
Jorge Gerdau. Hoje, a Gerdau é uma das maiores empregadoras de
Divinópolis, cidade em que tive a oportunidade de atuar como Prefeito.
Não só tive a oportunidade de conhecê-lo, mas de estabelecer com
ele parcerias importantes, até mesmo na área do meio ambiente. Na
época, a Gerdau fez investimentos os mais expressivos da história da
siderurgia. A aciaria Gerdau iniciou como Siderúrgica Pains. Hoje, a
Pains-Gerdau, uma das importantes aciarias do Estado de Minas
Gerais, aumentou muito sua capacidade industrial, mostrando
principalmente um sério compromisso com as questões ambientais.
Também vemos essa fusão com otimismo e esperança. Naturalmente,
estaremos ao lado de V. Exa. na defesa dos interesses de Minas
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Gerais, para que o Grupo Gerdau continue investindo mais aqui, e
que essas fusões não venham em prejuízo dos trabalhadores ou da
economia mineira. Suas preocupações são muito justas, mas quero
lhe trazer esse testemunho de que o Grupo Gerdau tem dado
demonstrações concretas, conforme testemunhamos em Divinópolis,
de ser um grupo sério, comprometido com causas sociais. E parceiro
de escolas estaduais na nossa querida Divinópolis, um grupo que trata
as questões ambientais com seriedade e que ampliou os
investimentos naquela planta industrial tão logo a assumiu. E o que
desejamos que possa ocorrer com essa nova fusão que o Estado de
Minas Gerais está testemunhando. Parabéns a V. Exa. pela defesa
que faz da sua região e de todo o povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado José Milton - Agradeço o aparte, nobre Deputado
Domingos Sávio. V. Exa. é o grande representante da região Centro-
Oeste de Minas, particularmente de Divinópolis, onde já foi Prefeito.
Obrigado pela participação de V. Exa.

Sr. Presidente, após os apartes dos nobres Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Domingos Sávio, quero concluir que essas afirmativas
do Presidente do Grupo Gerdau, um dos maiores grupos empresariais
deste País, um dos maiores produtores e exportadores de aço, nos
trazem muita tranqüilidade.

Na sexta-feira nossa região teve um grande alívio e uma grande
tranqüilidade, digna de comemorações, face às garantias e aos
compromissos assumidos pelo Presidente do Grupo Gerdau. Ficamos
aliviados porque conhecemos de perto a administração da
AÇOMINAS, uma administração altamente profissional, tendo à frente
o Sr. Luiz André Rico Vicente, homem de grande experiência
profissional, de competência comprovada em todas as empresas em
que já atuou como executivo.

Na AÇOMINAS, ele tem demonstrado competência e eficiência,
tendo-a colocado como uma das empresas de ponta na produção e
exportação do aço.

Temos também o Clube dos Empregados da AÇOMINAS - CEA -,
com participação nas ações da empresa, tendo à frente o Dr. Marco
Antônio Pepino. Com essa parceria dos empregados como sócios na
AÇOMINAS há uma responsabilidade maior. Os empregados são
exemplo de como essa parceria do capital e trabalho funciona bem
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dentro de empresa de qualquer porte. O sucesso pode ser
comprovado em Ouro Branco na participação dos empregados, que
têm tido posição de responsabilidade para o conhecimento da
empresa, para o processo de produção. Trata-se de uma
demonstração e de um exemplo positivo para Minas e para o Brasil,
pois a parceria dos trabalhadores em uma empresa, mesmo do porte
da AÇOMINAS. pode ser muito bem sucedida.

Por meio do nosso esforço, trabalho e manifestação, apresentamos
às comissões da Casa solicitação de audiência para que sejam feitos
encaminhamentos sobre essa questão. Fizemos ainda
encaminhamentos, por meio da imprensa, da Associação dos
Empregados da AÇOMINAS.

Temos a resposta positiva de que vale a pena levantar a bandeira
de Minas Gerais e ir atrás dos legítimos interesses do povo mineiro e,
no meu caso, dos da região do Alto Paraopeba e adjacências,
representados pelos investimentos na empresa AÇOMINAS.

Agradeço aos Deputados que manifestaram seu apoio à nossa
iniciativa; à imprensa, que nos deu cobertura e, particularmente, ao
jornal "Edição do Brasil", que, desde o primeiro momento, deu-nos
total apoio para despertar a atenção do povo mineiro para esse
assunto da maior importância para nós, mineiros, e para a economia.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero deixar
registrados na Casa dois assuntos. Primeiro, como representante da
mulher mineira, deixo registrados os nossos pêsames pelo
passamento da Dona Risoleta Neves, uma mulher mineira que
realmente contribuiu para que o Estado de Minas Gerais pudesse ter
momentos e dias em que o povo fosse respeitado. Foi uma mulher do
nosso Estado, de cuja vida guardamos muitas lembranças de
compromisso com os mineiros.

Segundo, quero deixar registrado na Casa um evento que ocorreu
neste final de semana em Goiânia. Trata-se do III Encontro Nacional
de Fé e Política, com o tema "Conquistar a Terra Prometida". Do
evento, participaram vários Deputados da Casa e mais de 800
Delegados e Delegadas do Estado de Minas Gerais. Nossa delegação
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foi a segunda maior do Estado. A primeira foi a de Goiânia.

Isso mostrou que o povo de Minas Gerais tem despertado para
colocar a política no seu devido lugar, a política com P maiúsculo.
Essa ligação da fé e da política nos mostra que a política verdadeira é
instrumento de construção de uma sociedade justa, fraterna e
igualitária. De uma sociedade onde nós não só façamos discursos,
mas também possamos ter uma prática coerente com esses
discursos. Os temas discutidos foram: "Educação popular", "Ecologia"
e "Profeciam um novo céu e uma nova terra". Tivemos a presença da
Ministra Marina Silva do Frei Betto, de teólogos evangélicos e
católicos e representantes de grande parte dos movimentos populares
de todo o País. Queremos deixar registrado nesta Casa o nosso
compromisso de apoio a esse movimento, pois acreditamos na
conscientização do cidadão como forma de se obter a política como
instrumento de construção da transparência e da participação política
e de tornar o reino de Deus presente nesta terra. Muito obrigada.

2a Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que foi recebida ontem e

publicada no "Diário do Legislativo" de hoje, 23/9/2003, a Mensagem
n° 110/2003, do Governador do Estado, solicitando que seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.078/2003, de
sua autoria, conforme o disposto no art. 69 da Constituição Estadual.

Assim sendo, a Presidência comunica que o Projeto de Lei n°
1.078/2003, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá outras
providências, passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do
art. 208 do Regimento Interno.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os

rÁ



1271
Requerimentos n°5 1.463/2003, da Comissão de Educação, e
1.464/2003, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 16a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 1.248/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 1.257 e
1.25812003, do Deputado Gilberto Abramo, 1.285/2003, do Deputado
Antônio Andrade, 1.290 a 1.292/2003, do Deputado Weliton Prado,
1.304 e 1.305/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e 1.312/2003,
do Deputado Elmiro Nascimento; de Educação - aprovação, na 19°
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.260 e 1.299/2003, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.269/2003, do Deputado Rogério
Correia, 1.272/2003, da Comissão de Participação Popular,
1.273/2003, da Comissão de Saúde, 1.331/2003, do Deputado Gil
Pereira, 1.293/2003, do Deputado Weliton Prado, na forma do
Substitutivo n° 1, 1.345/2003, do Deputado Dimas Fabiano, e
1.347/2003, do Deputado Doutor Viana; de Saúde - aprovação, na 78
Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n os 1.262/2003, do
Deputado Fahim Sawan, 1.264/2003, do Deputado Leonardo Moreira,
1.315/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, e 1.289 e 1.328/2003,
do Deputado Doutor Viana; de Segurança Pública (2) - aprovação, na
15° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.294/2003, da
Comissão de Direitos Humanos, e 1.332 a 1.334/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, e, aprovação, na 183 Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.354/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,

1.358/2003, do Deputado Weliton Prado, e 1.360/2003, da Comissão
de Direitos Humanos; e de Turismo - aprovação, na 23 a Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.301/2003, do Deputado Adelmo

Carneiro Leão e outros, 1.303/2003, da Deputada Ana Maria
Resende, e 1.32312003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; (Ciente.
Publique-se.); pelos Deputados Antônio Carlos Andrada, este
informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão de
Segurança Pública (Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões e às
Lideranças.). e Dinis Pinheiro (2), indicando o Deputado Leonardo
Moreira para a vaga de membro efetivo da Comissão de Segurança
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Pública na vaga do Deputado Antônio Carlos Andrada, e o
Deputado Márcio Passos para a vaga de membro suplente da
Comissão de Segurança Pública na vaga do Deputado Leonardo
Moreira (Ciente. Designo. As Comissões e cópia às Lideranças); e
pela Comissão Especial dos Acidentes Ambientais - informa o final
dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminha o seguinte
relatório:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DOS ACIDENTES
AMBIENTAIS

Sumário
1 - Introdução
2 - Objetivos e composição
3 - Desenvolvimento dos trabalhos
4 - O sistema ambiental de Minas Gerais
4.1 - A legislação
4.2 - Os órgãos e as respectivas atribuições
4.3 - As deficiências estruturais e operacionais do sistema na

prevenção de acidentes ambientais
4.4 - Os passivos e os acidentes ambientais
5 - Síntese das declarações colhidas pela Comissão
5.1 - José Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável
5.2 - Fernando Lage de Meio, Subsecretário de Desenvolvimento

Minerometalúrgico e Política Energética da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

5.3 - limar Bastos dos Santos, Presidente da FEAM
5.4 - Roberto Messias Franco, Gerente Regional do IBAMA em

Minas Gerais
5.5 - Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais
5.6 - Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe do 3 0 Distrito do DNPM
5.7 - Luiz Augusto B. Almeida, da CEMIG
5.8 - Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça do Meio Ambiente

de Belo Horizonte
5.9 - Válter Vilela Cunha, da COPASA
5.10 - Joaquim Martins da Silva Filho, da FEAM
5.11 - Gisela Forattini, da ANA
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5.12 - Miguel Angelo dos Santos Sá, do CREA:MG
5.13 - João César Cardoso do Carmo, do CREA-MG
5.14 - Ana Luíza Dolabela de Amorim Mazzini, do Conselho

Regional de Química
5.15 - José Fernando Coura, do SINDIEXTRA
5.16 - Jorge Valente, professor da (JFOP e consultor do

SINDIEXTRA
5.17 - Wagner Soares, da FIEMG
5.18 - João Carlos de Meio, do IBRAM
5.19 - José Fernandõ Neves Domingues, da EMATER
5.20 - Carlos Alberto Santos Oliveira, da FAEMG
5.21 - Eleonora Deschamps, da FEAM
5.22 - João Paulo Sarmento, do I EF
5.23 - Gilson de Oliveira Furtado, da CEMIG
5.24 - Teresa Cristina Fusaro, da CEMIG
5.25 - Padre Antônio Claret, do Movimento dos Atingidos por

Barragens
5.26 - Ricardo Castilho, do SINDIEXTRA
5.27 - Altair R. de Carvalho, da RURALMINAS
5.28 - Deputada Maria José Haueisen
5.29 - Deputado Leonardo Quintão
5.30 - Deputado Doutor Ronaldo
5.31 - Deputado Fábio Avelar
5.32 - Deputado Biel Rocha
5.33 - Deputado Leonardo Moreira
6 - Conclusões
7 - Recomendações
7.1 - Ao Poder Executivo
7.2 - Ao Poder Legislativo
8 - Relação das autoridades para encaminhamento do relatório
9 - Anexos
9.1 - Relação de documentos recebidos
9.2 - Projetos de lei
1 - Introdução
As comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada

matéria de interesse público constituem instrumento de que se valem
os parlamentares para a realização de sua missão constitucional
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fiscalizadora.

O grave acidente ambiental ocorrido em Cataguases no mês de
março deste ano, que teve repercussão em âmbito nacional por ter
envolvido dois dos mais ricos Estados da Federação, Minas Gerais e
Rio de Janeiro, motivou a criação desta Comissão Especial. Na
justificação de sua instalação, os autores do requerimento, a
Deputada Maria José Haueisen e o Deputado Leonardo Moreira,
sugeriram que a Comissão estudasse os mais diversos tipos de
atividades passíveis de provocar acidentes ambientais, e não somente
o relacionado a Cataguases. Dessa forma, incluíram-se na discussão
temas distintos, como o das barragens de contenção de rejeltos
minerários, tendo-se em vista o acidente coma Mineradora Rio Verde
em Macacos, em 2001, e o das barragens de uso múltiplo, em razão
do grave acidente em Ponte Nova no início deste ano, alagando
grande parte da cidade e provocando quatro vítimas fatais. Outro tema
abordado foi o dos acidentes no transporte de cargas perigosas, pois,
como vem sendo relatado pela polícia, há um alto índice de ocorrência
desse tipo de acidente em nossa extensa malha rodoviária. Observa-
se, nesse caso, que a Comissão agiu premonitoriamente, uma vez
que poucos dias antes de o assunto ser discutido ocorreu um acidente
na Ferrovia Centro-Atlântica, nas proximidades de Uberaba, que
deixou os cerca de 250 mil habitantes daquela cidade sem
abastecimento público de água por dez dias.

Os estudos empreendidos durante os 90 dias de prazo da
Comissão, considerando os 60 do prazo inicial e os 30 de
prorrogação, apontaram, como veremos a seguir, soluções diversas
para os problemas, sendo algumas de baixo custo e de aplicabilidade
imediata, como a inserção da transversal idade do tema ambiental nas
ações governamentais. Tal proposta, em resumo, significa provocar o
envolvimento de toda a infra-estrutura do Estado na resolução dos
problemas ambientais, mesmo que eles não estejam afetos
diretamente ao agente, técnico ou órgão que irá solucioná-los. Para
isso, basta vontade política.

Este relatório foi estruturado com base nos depoimentos colhidos
nas sete reuniões temáticas programadas para examinar o assunto
objeto da Comissão. Contém uma breve descrição da metodologia
dos trabalhos; a relação das reuniões realizadas, dos temas debatidos
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e das autoridades convidadas; uma análise sucinta do sistema
ambiental estadual; as conclusões e as recomendações da Comissão
para a melhoria do sistema e para a implementação das ações de
prevenção dos acidentes ambientais.

2 - Objetivos e composição
A requerimento dos Deputados Leonardo Moreira e Maria José

Haueisen, a Comissão Especial foi instituída com os objetivos de, no
prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a atuação dos órgãos
ambientais na prevenção de acidentes e nas atividades de risco,
avaliar o sistema ambiental e propor medidas para sua melhoria.

Compuseram a Comissão, como membros efetivos, os Deputados
Maria José Haueisen, Presidente; Leonardo Quintão, Vice-Presidente;
Leonardo Moreira, relator; Doutor Ronaldo e Fábio Avelar. Como
suplentes foram designados os Deputados Laudelino Augusto,
Bonifácio Mourão, Arlen Santiago, José Milton e Adalclever Lopes.

A Comissão foi instalada em 20/5/2003, com a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente e a indicação do relator. Na reunião do dia
17/6/2003, foi aprovado requerimento solicitando a prorrogação do
prazo por 30 dias, para a conclusão dos trabalhos.

3 - Desenvolvimento dos trabalhos
Para otimizar os objetivos propostos, a Comissão aprovou uma

programação para as reuniões ordinárias, as quais foram agendadas
para as terças-feiras, durante todo o prazo regimental de duração dos
trabalhos. Considerando-se a especificidade dos temas envolvidos e a
necessidade de se promoverem debates técnicos sobre eles, decidiu-
se que alguns órgãos e entidades deveriam ter assento permanente
em todas as reuniões. Com esse propósito, foram convidados
representantes das seguintes instituições:

- Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -;
- Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
- Ministério Público Estadual;
- Coordenadoria Executiva da Defesa Civil - CEDEC -;
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA -;
- Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura de

Minas Gerais - CREA-MG -;
- Associação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente - ACODE
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- Agência Nacional das Águas - ANA -;
- Sindicato das Indústrias Extrativas no Estado de Minas Gerais -

SINDIEXTRA.
Gostaríamos de registrar que, lamentavelmente, apesar dos

inúmeros e insistentes convites, a CEDEC não se fez representar em
nenhuma das reuniões. Entendemos que essa omissão foi prejudicial
aos trabalhos da Comissão e uma demonstração clara da falta de
compromisso do órgão com ações que visem à prevenção de
acidentes. Essa postura, a nosso ver, é incompatível com a política,
que o Executivo pretende implantar, de integração dos órgãos de.
governo para a gestão das questões ambientais.

Além desses colaboradores permanentes, outras autoridades foram
convidadas para reuniões determinadas, de acordo com o assunto a
ser discutido. Dessa forma, realizaram-se duas reuniões
preparatórias, nos dias 20 e 27/5/2003, e sete temáticas, cujas datas,
temas e respectivos participantes são listados a seguir:

- 10/6/2003 - Barragens de rejeitos das indústrias do setor minerário.
Fernando Lage de Meio, da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico; Emanuel Martins Simões Coelho, do DNPM; João Carlos
de Meio, do IBRAM; José Fernando Coura, do SINDIEXTRA; Wagner
Soares e Jorge Valente, da FIEMG; Shirley Fenzi Bertão, da
Procuradoria de Justiça do Estado; João César Cardoso do Carmo, do
CREA-MG; Zuleika Esteia Chiacchio Torquetti, da FEAM; Sebastião
Pires, do IBAMA; Ana Lúcia Dolabella, da ANA.

- 17/6/2003 - Barragens de rejeitos de indústrias com resíduos
poluentes.

Luiz Antônio Fontes Castro, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; João Carlos de Meio, do IBRAM; José Fernando Coura,
do SINDIEXTRA; Wagner Soares e Jorge Valente, da FIEMG; Ricardo
Castilho, do SINDIEXTRA; Miguel Angelo dos Santos e João César
Cardoso do Carmo, do CREA-MG; Gisela Damm Forattini, da ANA;
Eleonora Deschamps e Celso Scalambrini Costa, da FEAM; Francisco
Fagundes Netto, do IGAM; Emanuel Martins Simões Coelho, do
DNPM; Reinaldo Pauhno Pimenta, do Ministério Público Estadual.

- 24/6/2003 - Barragens de usinas hidrelétricas.
Fernando Lage de Meio, da Secretaria de Desenvolvimento
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Econômico; João Paulo Sarmento, do IEF; José Fernando Coura
e Ricardo Castilho, do SINDIEXTRA; Gilson de Oliveira Furtado e
Teresa Cristina Fusaro,da CEMIG; Padre Antônio Claret, do MAB;
Gisela Damm Forattini, da ANA; Miguel Angelo dos Santos Sã, do
CREA-MG; Alice Beatriz Pereira Soares e Cristiane Peixoto Vieira, da
FEAM; Christiane Duarte da Encarnação e Maria Beatriz Boschi, do
IBAMA.

- 1 0/7/2003 - Barragens de uso múltiplo das águas.
Fernando Lage de Meio, da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico; Valter Vilela Cunha, da COPASA-MG; Marcos Antônio
dos Santos, da RURALMINAS; José Fernando das Neves Domingües,
da EMATER-MG; Antônio Carlos Ramalho Marques, da CODEVASF;
Miguel Angelo dos Santos Sá, do CREA-MG; Gisela Forattini, da ANA;
Ricardo Castilho, do SINDIEXTRA; Alice Soares e Ludmila Alves, da
FEAM; Paulo Célio Abreu, do IDENE.

- 5/8/2003 - Acidentes no transporte de cargas perigosas.
Deputado Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas; José Fernando Coura, do SINDIEXTRA; Jayme Nicolato, da
Companhia Vale do Rio Doce; Tárcio Primo Belém Barbosa e João
César Cardoso do Carmo, do CREA-MG; Carlos Antônio Rocha, do
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de Minas Gerais;
Jaime Paschoalin, da Federação de Transportadores de Carga de
Minas Gerais; Angelina Maria Lana de Moraes, da FEAM; Murilo
Fonte Boa Guimarães Moreira, Renato César do Nascimento Santana,
Reinaldo Barbosa Miranda e Ivan Godoy, do DER-MG.

- 12/8/2003 - Acidentes advindos do uso de agrotóxicos.
Wagner Soares Pinheiro Moura, da FIEMG; José Fernando

Domingues, da EMATER-MG; Jairo Darcy Passos, da FETAEMG;
Heitor Schiavon Congo e Renato Coutinho de Siqueira, do IMA;
Antônio ídolo Dias, da FLJNDACENTRO; João César Cardoso do
Carmo e Miguel Angelo dos Santos Sã, do CREA-MG; Alice Soares,
da FEAM; Rodrigo de Almeida Pontes, da FAEMG.

- 19/8/2003 - Aspectos da política ambientar e a responsabilidade
técnica e administrativa na ocorrência de acidentes ambientais.

José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Jarbas Soares Júnior, Procurador de
Justiça do Estado; Roberto Messias Franco, Superintendente do
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IBAMA-MG; limar Bastos dos Santos, Presidente da FEAM;
Miguel Angelo dos Santos Sá, do CREA-MG; Luiz Augusto B.
Almeida, da CEMIG; Plauto D. Pontes, da RURALMINJAS; Valter Vilela
Cunha, da COPASA-MG; Altair R. de Carvalho, da RURALMINAS;
Joaquim Martins da Silva Filho, da FEAM; Heitor Schiavon Congo, do
IMA; João Paulo Pires Vasconcelos, da F1TIEMG; Professor Jorge
Valente, do SINDIEXTRA; José Maria Soares, da FITIEMG; Ricardo
Castilho, do SINIDIEXTRA; Ana Luíza Dolabela de Amorim Mazzini, da
FEAM; José Fernando Neves Domingues, da EMATER-MG; João
César Cardoso do Carmo, do CREA-MG; Carlos Alberto Santos
Oliveira, da FAEMG; João Carlos de Meio, do IBRAM.

E mister ressaltar que todas as reuniões se caracterizaram pelo
amplo debate dos temas, com riqueza de informações e
esclarecimentos que se revelaram de extrema valia para a elaboração
deste relatório. Enfatizamos que representantes de algumas
instituições, além de comparecerem aos debates, apresentaram
propostas por escrito à Comissão. Esses documentos integram este
relatório e estão reproduzidos na integra, no Anexo 2 - Documentos
Recebidos.

4 - O sistema ambiental de Minas Gerais
4.1 - A legislação
O aparato legal que regula as questões ambientais no Brasil, em

geral, e em Minas Gerais, em particular, é, reconhecidamente,
bastante avançado, além de determinante e motivador de uma forte
presença e atuação do Estado na proteção e preservação do meio
ambiente. Em conjunto, as legislações federal e estadual dispõem,
satisfatoriamente, sobre recursos hídricos, florestas, fauna, pesca,
poluição, agrotóxicos, licenciamento e fiscalização de atividades
poluidoras, transporte de cargas perigosas, crimes e auditorias
ambientais, etc. Existem, ainda, as normas emanadas do Conselho
Nacional de Política Ambiental - CONAMA - e do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM -, que vêm complementar as referidas
legislações, detalhando-as ou mesmo regulando-as.

Entretanto, os debates indicaram que, em algumas situações,
verifica-se a necessidade de se estabelecerem regras para que o
Estado possa cumprir melhor o seu dever constitucional de proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
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Essas situações pontuais estão estreitamente relacionadas à
atuação preventiva ou corretiva do poder público em casos de
degradação ambientar, principalmente quando provocada por
acidentes.

São notórios os casos de empresas do setor minerário e industrial
que encerram suas atividades ou vão à falência, deixando grandes
passivos ambientais. Via de regra, o patrimônio restante dessas
empresas não é suficiente para recuperar as áreas degradadas, caso
em que o Estado é compelido a arcar com as despesas de
regeneração, onerando toda a sociedade.

Os acidentes ambientais, na maioria das vezes, ocorrem pela,
conjugação de dois fatores: falhas operacionais dos empreendimentos
e falta de fiscalização adequada por parte dos órgãos responsáveis
por tal tarefa. Também nesses casos o Estado acaba arcando com os
custos de reparação dos danos ambientais.

Verifica-se, portanto, a falta de um instrumento legal que garanta
recursos financeiros dos próprios empreendedores para a
recuperação ambiental de áreas degradadas por atividades privadas
mal-sucedidas. A propósito, salientamos o fato de se encontrar em
tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n° 587/2003, de autoria da
Deputada Maria José Haueisen, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de o empreendedor apresentar garantias econômico-financeiras, para
arcar com os custos de recuperação de áreas que foram degradadas
em decorrência de atividades ou de acidentes sob sua
responsabilidade.

Portanto, é necessário que o Estado dê mais atenção à prevenção
de acidentes ambientais e aperfeiçoe os instrumentos legais
existentes, de forma a facilitar sua atuação nessa área. Citamos como
exemplo a Lei n° 10.627, de 1992, que dispõe sobre a realização de
auditorias ambientais, e que, até o momento, não foi regulamentada
pelo Executivo. Originária de projeto de iniciativa parlamentar, tal lei é
um instrumento de suma importância para a prevenção de acidentes,
pois relaciona uma série de empreendimentos poluidores e com risco
de acidentes, os quais devem, obrigatoriamente, ser submetidos a
auditorias periódicas, em intervalos de, no máximo, três anos. Sua
regulamentação e aplicação poderiam ter evitado o grave acidente
ambiental ocorrido em Cataguases, pois a barragem de rejeitos
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rompida continha resíduos tóxicos e, portanto, deveria ter sido
objeto de vistorias sistemáticas que procedessem à avaliação dos
riscos de acidentes e dos seus impactos no meio ambiente.

Da mesma forma, a Deliberação Normativa n° 62, do COPAM, de
17/12/2002, que dispõe sobre a classificação de barragens de
contenção de rejeitos, de resíduos e de água em empreendimentos
industriais e de mineração, apresenta conteúdo inovador e objetiva
suprir a lacuna existente na lei estadual sobre o assunto. Entendemos,
contudo, que, por sua grande relevância, deveria ser transformada em
lei ordinária, instrumento de maior eficácia jurídica.

Além desses aspectos, outras informações obtidas durante os
trabalhos da Comissão, principalmente, no que diz respeito à
segurança e às auditorias das barragens, darão subsídios para o
aprimoramento da legislação sobre o assunto.

4.2 - Os órgãos e as respectivas atribuições
O sistema ambiental de Minas Gerais é coordenado pela Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMAD -, a qual tem como órgãos normativos e deliberativos o
COPAM e o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - CERH - e,
como órgãos vinculados, a FEAM, o IGAM - e o Instituto Estadual de
Florestas - IEF.

A SEMAD cabe formular e coordenar a política estadual de proteção
e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos
hídricos, e articular as políticas de gestão dos recursos ambientais,
visando ao desenvolvimento sustentável do Estado.

O COPAM, órgão colegiado, normativo, consultivo e deliberativo,
diretamente subordinado à SEMAD, tem por finalidade deliberar sobre
diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e
outras medidas de caráter operacional, para proteção e conservação
do meio ambiente e dos recursos ambientais. Além do plenário,
composto por representantes do setor governamental, da iniciativa
privada e de entidades ambientalistas, o COPAM está organizado em
câmaras especializadas, que têm competência para atuar no
licenciamento ambiental e na elaboração de normas, visando à
proteção e à preservação ambiental, nas suas respectivas áreas de
atuação.

0 CERH é a instância superior do Sistema Estadual de
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Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG. Cabe a ele
tomar as decisões globais a respeito das águas de Minas, ou seja,
promover a gestão da política estadual de recursos hídricos,
desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, por meio do 10AM. Para o exercício de suas atribuições,
o Conselho poderá organizar-se em câmaras técnicas especializadas.
Cabe ao CERH aprovar e acompanhar a execução do Plano Estadual
de Recursos Hídricos, intermediando as relações entre os órgãos
federais, os usuários, os empreendedores e os órgãos técnicos
representados nos comitês e nas agências de bacias hidrográficas, e
atuar como instância superior de mediação de conflitos relativos ao
uso da água no Estado.

A FEAM tem por finalidade propor e executar a política de proteção,
conservação e melhoria do meio ambiente no que concerne à
prevenção e à correção da poluição ou da degradação ambiental, bem
como promover e realizar estudos e pesquisas sobre poluição,
qualidade do ar, da água e do solo. Entre suas atribuições está a
análise do licenciamento e a fiscalização de atividades industriais,
minerarias e de infra-estrutura.

O 10AM é responsável pelo planejamento e pela administração de
todas as ações direcionadas à preservação da quantidade e da
qualidade das águas de Minas Gerais. E o órgão gestor dos recursos
hídricos do Estado e detém, entre outras, a competência para
outorgar, monitorar e fiscalizar o uso das águas superficiais e
subterrâneas de domínio estadual.

O IEF coordena e executa as políticas florestal, de proteção da
biodiversidade e de gestão da pesca no Estado. Atua de forma
descentralizada, nas diversas regiões mineiras, por meio de seus 14
escritórios regionais e 140 escritórios florestais, tendo, entre outras, as
atribuições de instruir o licenciamento e fiscalizar as atividades
agrossilvipastoris e exercer o monitoramento e o controle da cobertura
florestal e do uso do solo. E responsável, também, pela administração
das unidades de conservação estaduais, como os parques estaduais,
as reservas biológicas, as estações ecológicas e as áreas de proteção
ambiental.

Em resumo, a FEAM, o IGAM e o IEF são os órgãos seccionais e
operacionais do sistema, com autonomia administrativa e financeira,
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cujas principais atribuições são a análise dos pedidos de
licenciamento ambiental e a fiscalização de atividades e
empreendimentos relacionados às suas respectivas áreas de atuação,
podendo aplicar penalidades.

4.3 - As deficiências estruturais e operacionais do sistema na
prevenção de acidentes ambientais

A ocorrência de acidentes ambientais no Estado tem sido altamente
favorecida pelo baixo nível de planejamento e desenvolvimento de
estratégias e de ações preventivas por parte dos órgão gestores -
FEAM, IGAM e IEF. E a falta de atuação preventiva adequáda está
diretamente relacionada a problemas estruturais e operacionais dos
três órgãos gestores.

Os dois acidentes ocorridos neste ano, nos Municípios de
Cataguases e Ponte Nova, são exemplos da afirmação feita. Em
Cataguases, a barragem rompida foi licenciada pela própria FEAM,
estava desativada há vários anos e completamente esquecida até o
dia em que se rompeu. Em Ponte Nova, as cerca de 18 barragens de
acumulação de águas para piscicultura, sucessivamente rompidas,
não eram sequer cadastradas no IGAM ou no IEF.

A nosso ver, o principal problema estrutural comum aos três órgãos
é a carência de pessoal técnico e de recursos financeiros para
desenvolver a gestão ambiental eficiente em um Estado cujo território
tem 588.000km 2 de áreas contendo vastos recursos hídricos e
florestais. Além desse aspecto, a FEAM e o IGAM têm todo o aparato
técnico-administrativo centralizado em Belo Horizonte, o que dificulta o
acompanhamento e a fiscalização de empreendimentos localizados no
interior do Estado e, praticamente, inviabiliza o desenvolvimento de
atividades de extensão e educação ambiental em entidades e
comunidades localizadas fora da Capital.

Operacionalmente, os três órgãos têm trabalhado de forma isolada,
com pouca integração e completamente sem articulação com
prefeituras e outros órgãos do Governo Estadual que desenvolvem
atividades de proteção ambiental, como a EMATER, a COPASA e a
CEMIG - instituições estas que já se encontram instaladas na maioria
dos municípios mineiros.

Com relação ao IGAM, acreditamos que a situação tende a
melhorar, pois, à medida que os comitês e as agências de bacias
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hidrográficas, bem como a cobrança pelo uso da água e os
demais instrumentos da política de gestão de recursos hídricos forem
sendo implantados, haverá uma gradual descentralização do
gerenciamento das águas e maior disponibilidade de recursos para
financiar o setor.

A FEAM, responsável pela análise de processos de licenciamento e
pela fiscalização de grande quantidade e variedade de
empreendimentos em praticamente todo o Estado, poderia ter a ação
aprimorada com a descentralização de algumas de suas atribuições.
Contudo, apenas os Municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem e
Juiz de Fora estão habilitados, por delegação do COPAM, a exercer o
licenciamento e a fiscalização de empreendimentos de impacto
ambiental local. Portanto, nos outros 849 municípios mineiros, a
FEAM precisa licenciar e fiscalizar desde pequenos curtumes e postos
de combustíveis situados a 600km de Belo Horizonte até
empreendimentos de grande porte, como usinas hidrelétricas,
indústrias petroquímicas e minerações. Nesse contexto, não há como
se ter acompanhamento e fiscalização eficientes - atividades de
responsabilidade do Estado e indispensáveis para a prevenção de
acidentes ambientais.

4.4 - Os passivos e os acidentes ambientais
Minas Gerais é um Estado com mais de três séculos de tradição em

atividades de mineração, as quais, via de regra, são altamente
degradadoras do meio ambiente e, portanto, requerem cuidados
especiais e trabalhos específicos de recuperação ambiental durante e
após a vigência do empreendimento. O mesmo se aplica à exploração
florestal e às atividades industriais - tendo estas últimas ganhado mais
impulso a partir de 1950.

Entretanto, a compreensão por parte do Estado da necessidade de
conjugar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente surgiu em meados da década de 70, e somente a partir da
década de 80 é que foram implantados os instrumentos legais que
regulam todo o processo de licenciamento e fiscalização de atividades
poluidoras, bem como a obrigatoriedade de o empreendedor
recuperar as áreas por ele degradadas.

Temos, portanto, um largo período, durante o qual os mais diversos
tipos de empreendimentos não tinham a obrigação de respeitar
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normas de proteção ambiental e de recuperar as áreas
degradadas por suas atividades, dando origem ao que hoje se
denomina "passivo ambiental".

Ainda hoje, apesar de todo o aparato legal existente, são vários os
empreendimentos que têm legado passivos ambientais para a
sociedade, como é o caso da Mineração Esperança, situada no
Município de Brumadinho, a qual faliu em 1998, deixando extensa
área degradada e uma barragem de rejeitos que, rompida, provocou o
assoreamento de um trecho do rio Paraopeba.

A Comissão de Meio Ambiente desta Casa visitou o local em junho
deste ano e constatou a gravidade da situação, bem como a
existência de risco de acidente, até mesmo o de atingir o leito da
rodovia MG - 940, caso medidas reparadoras urgentes não sejam
adotadas.

Apesar da atuação dos órgãos ambientais e do Ministério Público
Estadual com o objetivo de identificar, autuar e processar os
responsáveis por passivos ambientais, na maioria das vezes a
solução final - que é o reparo dos danos pelo empreendedor - leva
anos ou, então, acaba não ocorrendo, por motivos diversos. E, em
algumas situações, especificamente no caso de barragens, esses
passivos constituem risco elevado para a sociedade, pois podem estar
armazenando produtos com grande poder de destruição ambiental.

E preciso que o Estado faça o mapeamento de todos os passivos
ambientais em seu território e, de acordo com a gravidade dos riscos
embutidos, adote medidas para eliminá-los, independentemente de
identificar ou não os responsáveis legais.

O Estado deverá também executar, preventivamente, o
mapeamento de áreas críticas que tenham alta capacidade de
propagação de danos ambientais, sociais e econômicos, caso
ocorram acidentes nas suas proximidades.

5 - Síntese das declarações colhidas pela Comissão
Para fundamentar as conclusões a que chegamos após os trabalhos

realizados por esta Comissão, vamos nos reportar às declarações
colhidas, apresentadas a seguir de forma sintética.

5.1 - José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

"Minas é um Estado rico em recursos naturais, em jazidas minerais,
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em recursos hídricos. Obviamente, a exploração e a
transformação desses recursos produzem, no caso de Minas Gerais,
uma combinação de potencial de riscos ambientais maior do que
aquela que registramos em outros Estados.

Promovemos a integração do licenciamento ambiental. A elevada
desarticulação dos órgãos da administração ambiental, de natureza
institucional, não deixa de ser desdobramento da desarticulação dos
instrumentos de política ambiental que praticamos, tomando como
referência os principais instrumentos baseados no monitoramento, no
licenciamento e na fiscalização. Havia bases de dados desarticuladas.
Como cada instituição operava com bases de dados e com sistemas
de informação não interligados, o grau de desarticulação aumentou.
Por conseguinte, adotamos as medidas institucionais necessárias, por
intermédio de cinco leis delegadas e oito decretos que reorganizam o
sistema ambiental do Estado, especialmente a estrutura da Secretaria
de Meio Ambiente, da FEAM, do IEF, do IGAM, do COPAM, do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do policiamento ambiental.
Assim, haverá sinergia, absolutamente indispensável para aumentar a
eficácia da nossa atuação, simplificar procedimentos, facilitar a vida
de empreendedores e reduzir a demora de licenças na área da
agricultura.

A gestão ambiental em Minas, devido a essas circunstâncias,
restringe-se ao processo de licenciamento. Praticamente, não tivemos
oportunidade de natureza operacional de aplicar a energia essencial
na fase de monitoramento e na fiscalização dos empreendimentos
licenciados.

Atualmente, temos base de dados única, disponível na Internet, pois
entendemos que a gestão .ambiental, no tocante ao controle da
poluição, deve ter transparência, e é fundamental que a sociedade
acompanhe o licenciamento de qualquer empreendimento, utilizando
até mesmo ferramentas georreferenciadas".

Ao mesmo tempo, regionalizamos o sistema de gestão ambiental.
Assim, posso responder mais seguramente sobre a questão da
integração dos órgãos em Belo Horizonte e no interior. Estamos
descentralizando porque, depois de 20 anos de experiência vitoriosa
do COPAM, chegamos à conclusão de que temos modelo centralizado
na Capital, que não criou mecanismos necessários para capturar
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problemas localizados no interior e em regiões remotas.
Problemas que naturalmente não têm importância para esse tipo de
modelo, mas que são primordiais para o plano regional e para as
comunidades locais.

Estamos instalando sete escritórios regionais do COPAM no interior,
aproveitando a estrutura do IEF. ( ... ) Não teremos um escritório
regional do IEF, outro da FEAM e outro do 10AM, mas um escritório
do COPAM, do Estado, que operará de maneira integrada, utilizando
base de dados única, disponível a qualquer cidadão.

Aduzimos dois aspectos fundamentais no que diz respeito à
barragem de rejeitos perigosos. O primeiro é o plano de
descomissionamento, ou seja, o licenciamento ambiental não pode ser
comum. Ao se licenciar, o empreendedor tem de apresentar plano da
mina - em caso de mineração - e da barragem, para evitar situações
como a de Cataguases, que nos serviu como lição. Associado a isso,
precisamos de um plano de contingência. E o mínimo que se pode
esperar de um empreendimento que envolva riscos. Ainda que todas
as providências sejam adotadas, acidentes ocorrem.

Estamos revendo o processo de licenciamento ambiental no Estado.
Isso não é avaliação minha. Há consenso entre os tomadores de
decisão da área ambiental e formadores de opinião que, por força de
legislação ambiental sem alcance pró-ativo, estamos produzindo um
sistema de licenciamento ambiental extremamente cartorial, que não
produz os resultados necessários, por não se vincular a metas de
qualidade. Chegamos à situação em que vigora a licença pela licença.

Utilizaremos tecnologias visando melhorar a eficiência, obter grau de
precisão mais adequado ao licenciamento e fazer com que o controle
social sobre o que se decide no âmbito da gestão ambiental seja
efetivo.

Temos dois convênios: um com a Universidade Federal de Viçosa;
outro com a Universidade Federal de Lavras. Por meio deles, estamos
estudando a proposta de revisão da Deliberação n° 1/90, que trata do
licenciamento ambiental no Estado. Queremos um sistema de
licenciamento ambiental sintonizado com as especificidades do setor
agropecuário. Em dado momento, a administração ambiental transpôs
a metodologia de licenciamento ambiental das atividades industriais e
minerais para as agropecuárias, reproduzindo até mesmo o modelo de
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licença-prévia, licença de instalação e de operação, como se um
projeto de suinocultura ou um grande cultivo de soja pudesse ser
tratado com esses tipos de licença, como ocorre em uma grande
indústria. Isso faz parte de nossas preocupações. Já havíamos
reduzido os custos do licenciamento ambiental para o setor
agropecuário.

Menciono a iniciativa desta Assembléia Legislativa, em especial da
Deputada Maria José Haueisen, que se esforça para estabelecer nova
política sobre gestão de riscos, particularmente das barragens de
resíduos e rejeitos perigosos, no que se refere à caução, a que
preferimos denominar de garantia ambiental. A Constituição determina
que o empreendedor é responsável, ao fim da vida útil, pelo
descomissionamento de seu empreendimento.

Ao criticar determinados procedimentos, definitivamente não
queremos cometer a injustiça da generalização, pois várias empresas,
principalmente as grandes, em Minas, têm um licenciamento
ambiental extremamente adequado e controles que consideramos
satisfatórios, embora tenham problemas pontuais em um ou em outro
caso. Na medida em que isso não ocorre com a freqüência
necessária, é fundamental, para dar eficiência a esse processo, que
tenhamos uma lei de garantias em que o empreendedor garanta que
aquilo que ele é obrigado a fazer será feito. Não me refiro à criação de
mais uma taxa ou de qualquer providência para transferir qualquer
recurso do empreendedor privado para o setor público, mas acredito
ser fundamental a existência de uma garantia para que a sociedade
saiba que, quando a empresa não realizar, o poder público saberá
onde utilizar os recursos para realizar aquilo que é uma obrigação da
empresa e que não pode ser socializado para ser pago pelo conjunto
da sociedade por meio dos contribuintes." (Reunião de 19/8/2003.)

5.2 - Fernando Lage de Meio, Subsecretário de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e Política Energética da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
"E preciso deixar muito clara a visão da Secretaria de

Desenvolvimento que o componente ambiental é absolutamente
crítico e preliminar a qualquer tipo de negócio ou de indústria que
queira se instalar no Estado ou que aqui já esteja, mas que,
eventualmente, não apresente um comportamento normal. Além
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disso, seria necessário encontrar uma forma entrosada de
trabalhar, de tal sorte que os tempos fossem mais curtos e as
decisões mais homogêneas, com os órgãos do Executivo falando uma
linguagem única." (Reunião de 10/6/2003.)

5.3 - limar Bastos dos Santos, Presidente da FEAM
"Por ocasião da renovação das licenças dos empreendimentos,

exigiremos que apresentem um plano de descomissionamento dessa
estrutura, informando o que farão, quando e de que forma procederão
a esse descomissionamento e também a análise do risco que essas
estruturas apresentam.

Iniciamos um trabalho de fiscalização mais intenso dessas..
barragens, começamos pela serra de ltatiaiauçu, na região do
Quadrilátero Ferrífero. Avaliamos cada estrutura, verificando-as, pois
temos situações muito complexas, desde empresas funcionando até
as que foram paralisadas e deixaram esse passivo. A partir do
momento em que o órgão ambiental suspendeu os trabalhos, a
empresa abandonou a estrutura. Nesses casos, solicitamos ao
Ministério Público que tome as devidas providências, o que
efetivamente está sendo feito.

A última medida foi criar o plantão na FEAM. Hoje temos, em cada
feriado e final de semana, uma rede contatada por celulares. A
qualquer momento podemos ser avisados sobre algum acidente, e
todos sabem o que fazer. Estamos criando, até o mês de setembro, o
núcleo de atendimento à emergência. Teremos veículo de comando
que contará com a estrutura que nos faltou em Cataguases: desde
celular por satélite até equipamento para tratar, em primeira instância,
esses acidentes." (Reunião de 19/8/2003.)

S. 4 - Roberto Messias Franco, Gerente-Regional do IBAMA em
Minas Gerais

"A Ministra Marina Silva fala que quando se trata de risco, temos de
tratar do assunto com muita transversa lidade, ou seja, de todos:
daqueles que são donos do empreendimento e daqueles que
potencialmente sofrerão com o risco, O Secretário, Dr. José Carlos
Carvalho disse, com muita felicidade, que cada um tem o direito de ao
menos saber que está sujeito a um risco.

Em barragem há um bom exemplo de uma coisa a se evitar quando
se trabalha em conjunto, que é o que chamarei de cone de sombra, 0
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cone de sombra ocorre quando existem responsabilidades
compartilhadas com vários responsáveis ao mesmo tempo. Nesse
ponto, acho que o CREA, a FEAM e o IBAMA, por exemplo, têm de
trabalhar em uma parceria muito íntima, senão fica cada um achando
que o outro está fazendo o que deveria fazer. Assim, cria-se o cone de
sombra, que tem atribuições-limites não muito bem definidas e cada
um acaba pensando que o outro está fazendo o que deveria. Acho
que tem de haver definição clara das responsabilidades quanto aos
passivos ambientais. Existem passivos ambientais em que a
engenharia foi pretérita. Então, o CREA, nesse caso, não tem
responsabilidade direta. Mas em um determinado momento ele teve
uma parceria naquilo. E importante saber como os órgãos vão
trabalhar.

Qualquer pessoa que olhar o traçado de uma ferrovia antiga, como a
Centro-Atlântica, observará que aquelas curvas fechadas, com bitola
de 1 metro, carregando três locomotivas, puxando 33 vagões
superpesados, fazendo uma viagem muito longa, com um maquinista,
em matéria de risco, trazem todos os ingredientes para o acidente
acontecer.

A EMATER, o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura
sabem do grande risco de acidentes com agrotóxicos, mas, como são
difusos, tendem a ser banalizados, não prestamos atenção nisso.

Conversei outro dia com uma autoridade da Fundação Nacional de
Saúde, que falava como é difícil detectar uma doença provocada por
contaminação de agrotóxico, porque é cumulativa, de longo prazo e
não acontece de repente. A saúde de uma população exposta àquele
risco é muito grande e cumulativa ao longo de anos.

Como representante do IBAMA em Minas Gerais, penso que existe
uma transversa [idade também entre as instituições que têm de operar
junto, como a Promotoria Pública, esta Assembléia, os órgãos
estaduais e o órgão federal, no caso, o IBAMA. Estamos trabalhando
conjuntamente com a Secretaria de Meio Ambiente para fazer
unificação de tudo o que for possível, de cadastros e controles de
licenciamento federal, estadual ou municipal.

Há uma lacuna na legislação brasileira com relação a um plano
nacional de segurança de barragens. Sabemos que o plano da
CEMIG é de extrema importância como modelo para
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empreendimentos de outras empresas que a ANEEL fiscaliza,
mas, realmente, faz-se necessário um plano nacional de segurança de
barragens." (Reunião de 19/8/2003.)

5.5 - Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério
Público do Estado

"O Ministério Público é responsável pela proteção jurídica do meio
ambiente. Assim está na Constituição Federal e nas leis desde 1981.
A atuação dele pode ser preventiva, reparatória, indenizatória e
punitiva. O que enxergamos disso tudo, pela experiência de vários
anos, pois estou na área do meio ambiente há 12 anos, é que aquela
atuação açodada do Ministério Público que visava, às vezes, apenas à
punição não traz resultados. Temos que cumprir essa parte, por ser
função do Ministério Público, mas ela não pode ser colocada em
primeiro lugar, antes das soluções dos problemas que estamos
vivenciando e que nossa experiência nos mostrou.

As outras medidas são de reparação do dano ambiental e têm que
suceder às preventivas. Se formos agir para reparar e não adotarmos
medidas junto aos órgãos ambientais - obviamente, quando falo nós,
refiro-me a todos os órgãos do Estado e da União envolvidos -, se não
agirmos para prevenir novos acidentes, poderemos ser pegos no meio
do caminho por outro acidente.

No caso do passivo ambiental - obviamente, mesmo havendo
reparação, alguns danos são irreversíveis, como a poluição do rio
Paraíba do Sul, para dar um exemplo -, também precisamos exigir a
indenização dos responsáveis.

E, finalmente, a medida punitiva deve ser adotada, tanto para os
responsáveis pelo acidente quanto para os que se omitiram,
negligenciaram, foram coniventes. A medida fundamental que o
Ministério Público tem adotado nessas situações é tentar na justiça a
indisponibilidade dos bens da pessoa jurídica e das pessoas físicas
envolvidas. Tentando tornar indisponíveis esses bens, garantimos a
reparação e até mesmo medidas preventivas.

No próprio Ministério Público, há hoje técnicos suficientes para
exercermos uma ação própria. Temos, por exemplo, mais técnicos do
que o IGAM, que é o órgão ambientar do Estado. Há engenheiros
civis, sanitaristas, de segurança e florestais, agrônomos, químicos,
geólogos e outros. Atualmente, 18 técnicos assessoram os
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Promotores de Justiça, o que mostra que o Ministério Público de
Minas está totalmente debruçado sobre a questão ambiental,
dedicando-se, formando a sua atuação." (Reunião de 19/8/2003.)

5.6 - Emanuel Martins Simões Coelho, Chefe do 3 0 Distrito do DNPM
"O dinheiro público é um só, seja do Estado, seja dos municípios,

seja da União. Assim, se pudéssemos somar esforços nessas
campanhas de fiscalização, todo o setor teria a ganhar.

O que foi feito pelo DNPM foram campanhas de fiscalização, com o
auxílio de técnicos - geólogos e engenheiros de minas - de outros
distritos, nesse caso já visando às estruturas, uma vez que, após o
acidente que ocorreu em Fernandinho e, mais recentemente, na,
Mineradora Rio Verde, a prioridade passou a ser a vistoria dessas
estruturas. Mas isso sempre foi feito com a ajuda de técnicos de
outros distritos, por causa da nossa carência de pessoal.

Sabendo das dificuldades do DNPM em termos de pessoal, o
Diretor-Geral Adjunto do DNPM, o geólogo João César de Freitas
Pinheiro, está sugerindo, em Brasília, que o DNPM contrate uma
consultoria para essa finalidade, o que seria como uma terceirização
do setor. Fiquei muito feliz, ao ler nos jornais de hoje que a FEAM,
que enfrenta os mesmos problemas de falta de pessoal, sugere coisas
semelhantes; talvez seja uma oportunidade para que a FEAM e o
DNJPM juntem esforços para essas contratações de terceirizados."
(Reunião de 10/6/2003.)

"Resgatamos o trabalho de cadastramento de 1994, feito pelo
DNPM em conjunto com a FEAM, principalmente do Quadrilátero
Ferrífero, onde se encontram as principais mineradoras. Hoje, dez
anos depois, será interessante fazer comparação, observar o
diagnóstico do setor. Naquela época foram cadastradas 160
barragens. Segundo o relatório, 70% delas foram consideradas
pequenas, possuindo 30% desse número altura inferior a 5m; os
barramentos considerados médios, com altura entre 15m e SOm,
constituíam 15%, e as grandes barragens, com altura superior a 30m,
correspondiam a 14%. De modo geral, somente médias e grandes
barragens seguiram os critérios de normas e procedimentos exigidos
para obras similares." (Reunião de 17/6/2003.)

5.7 - Luiz Augusto B. Almeida, da CEMIG
"O projeto de uma barragem demanda ensaios geotécnicos e
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estudos que necessitam de um tempo expressivo. A primeira
conclusão que se tira sobre acidentes com uma estrutura desse porte
e tipo é que qualquer ação de curto prazo é muito difícil de ser
tomada. Ou seja, as medidas devem ser tomadas no tempo
necessário, a fim de que se possam fazer os ensaios geotécnicos,
projetos e estudos, para, então, executar a medida correta.

As estruturas existentes devem passar por uma uma análise de risco
que possa indicar, com antecedência, se é necessário ou não lazer
alguma obra complementar. E preciso o tempo necessário para
desenvolver todos os ensaios para caracterizar uma estrutura desse
porte. No caso, a ação é preventiva." (Reunião de 19/8/2003.)

5.8 - Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça do Meio Ambiente
de Belo Horizonte

"Sugerimos um projeto de lei que obrigue o empreendedor a
depositar uma caução no caso de instalações potencialmente
poluidoras, a fim de recuperar o meio ambiente e indenizar eventuais
vitimas de acidentes. Acidentes são muito comuns e podem acontecer
em qualquer lugar. Evidentemente, a prevenção é sempre o melhor,
porque, mesmo recuperado, o meio ambiente nunca será como o era
anteriormente. Além disso, vidas nunca se recuperam. Logicamente, a
caução não seria fixa nem exagerada, mas proporcional ao
investimento." (Reunião de 10/6/2003.)

5.9 - Válter Vilela Cunha, da COPASA-MG
"Procuramos, mas não temos conseguido, fazer convênios e

parcerias com o DER e o DNIT para que essas rodovias sejam feitas
com técnica que minimize o risco de qualquer derramamento de
cargas perigosas." (Reunião de 19/8/2003.)

5.10 - Joaquim Martins da Silva Filho, da FEAM
"O órgão ambiental tem papel fundamental em três pontos. O

primeiro se refere a como o rejeito sai e como chega ao local. O
segundo ponto diz respeito à qualidade do rejeito, e o terceiro, à saída
e ao controle do rejeito durante o período. Do ponto de vista jurídico,
não é papel do órgão ambiental cuidar da segurança da construção da
barragem, mas de quem calcula a barragem, ou seja, do técnico
habilitado. Em seguida, é fiscalizado pelo CREA." (Reunião de
19/8/2003.)

5.11 - Gisela Forattini, da ANA
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"Foi assinado um convênio de integração entre a ANA, o Comitê

de Bacia do Paraíba do Sul e os Estados de Minas, do Rio e de São
Paulo. Foi um documento histórico. Já temos cadastrados 5 mil
usuários na bacia. Paralelamente, trabalhamos com o sistema de
alerta de qualidade da água, com o DNPM, no levantamento dos
passivos na bacia do Paraíba do Sul, na implantação de uma rede de
alerta de monitoramento continuo de qualidade de água, e teremos
uma rede que nos dará dados diários. Assim, poderemos tomar
providências preventivas, envolvendo uma rede de observadores. Se
há necessidade de que o meio ambiente passe a integrar as agendas
de todos os Ministérios, o sistema de alerta insere essa
transversal idade." (Reunião de 17/6/2003.)

5.12 - Miguel Angelo dos Santos Sá, do CREA-MG
"Com relação ao que disse o representante do Movimento dos

Atingidos por Barragens, vimos o lado ético da engenharia, dos
profissionais que atuam nessa área. O CREA poderia fazer alguma
coisa relativamente às obras malfeitas, para minimizar a infelicidade
dessas pessoas. Ele não fiscaliza só a execução, mas também o lado
ético da coisa, se os profissionais estão sendo corretos." (Reunião de
24/6/2003.)

"As propostas que o CREA-MG apresenta foram baseadas num
trabalho interno do Conselho. Tivemos a colaboração da Câmara de
Agronomia, da Comissão de Transportes, de Diretores, Conselheiros
e assessores que nos enviaram sugestões".

Um problema rotineiro do Conselho é o dia-a-dia da fiscalização.
Nesse aspecto, o CREA promove anualmente um seminário para
treinamento dos inspetores e fiscais. Nossa grande proposta no
próximo seminário é a sensibilização ambiental dos fiscais para que
desenvolvam um trabalho de fiscalização também nesse aspecto.

Queria ressaltar uma proposta institucional que o CREA está
desenvolvendo, a valorização do aspecto ético-profissional. O trabalho
será feito não só com as entidades de classe, mas principalmente com
as de ensino.

Há outras preocupações com acidentes ambientais que são
relevantes. O acidente ambiental em se tratando de transporte aéreo
não foi contemplado aqui e tem de ser levado em consideração
também. 0 acidente ambiental com material radioativo, a questão da
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energia nuclear, é uma discussão que está meio parada, mas,
como disse o Secretário, tem de ser levada em consideração. A
sociedade tem de ser alertada para saber se isso está caminhando
bem ou não. Temos de envolver não só o CREA, como o Conselho de
Química, o CNEN, o Conselho de Medicina, para verificar como está
essa questão, principalmente em Minas Gerais, onde temos esse
aspecto da energia nuclear e da radioatividade ligada à medicina."
(Reunião de 19/8/2003.)

5.13 - João César Cardoso do Carmo, do CREA-MG
"Da nossa participação nas reuniões da Comissão de Acidentes

Ambientais, o CREA extraiu várias lições: com base nas quais
apresentamos a esta Comissão algumas propostas de ações futuras,
que estão divididas em dois tópicos: propostas gerais e propostas
específicas.

Queremos propor a elaboração e a discussão de um projeto de
engenharia pública. Entendemos que um projeto de engenharia
pública para o Estado é uma forma de garantir a todas as camadas da
sociedade o acesso à tecnologia para projetos de engenharia. Assim
como temos a Defensoria Pública, a medicina pública, por meio do
SUS, um projeto de engenharia pública que garanta aos menos

.favorecidos acesso à tecnologia é muito importante neste momento.
Também sugerimos a elaboração de um projeto de lei definindo

diretrizes para a construção e para o monitoramento de barragens que
interceptam cursos de água. Essa proposta deve incorporar a DN n°
62, do COPAM. Entendemos que esse projeto deve abranger todos os
cursos de água, e não só a questão da barragem de mineração.

Houve um acidente em Ponte Nova, causado pelo rompimento em
série de pequenas barragens que eram usadas para piscicultura, o
que causou um dano enorme ao município. Também nesses casos é
necessário um licenciamento ambiental.

Em termos de propostas específicas, falo agora da questão dos
agrotóxicos. Já nos manifestamos a respeito da atuação conjunta dos
órgãos competentes, visando ao atendimento da Lei n° 7.802, que
dispõe, textualmente, que todo estabelecimento que comercializa
agrotóxico deverá possuir um responsável técnico, engenheiro
agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro agrícola ou mesmo
técnico agrícola, que deverá manter atualizados o controle, o estoque
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e as condições de armazenamento desse produto.

As empresas prestadoras de serviço de aplicação de agrotóxico
deverão fazê-lo mediante uma guia de aplicação e sob orientação de
um profissional também legalmente habilitado. A aquisição de
agrotóxico deve ser somente mediante a receita agronômica, prescrita
por um profissional que tenha conhecimento do assunto. A aplicação
de agrotóxico também deve seguir orientação técnica.

O CREA já sugeriu às instituições de ensino, seguindo solicitação de
um engenheiro agrônomo da FUNDACENTRO, que as escolas de
agronomia incluam disciplinas sobre toxicologia em seus currículos.

No que se refere ao transporte de cargas perigosas, entendemos a
importância da atuação conjunta dos órgãos competentes, visando ao
atendimento da determinação do Decreto n° 96.044, de 1988, que
trata do transporte rodoviário de cargas perigosas, e também ao
cumprimento do Decreto n° 98.973, de 1990, que regulamenta o
transporte ferroviário desse material.

Em relação às barragens, propomos fiscalizar a efetiva participação
de profissionais devidamente habilitados e capacitados nas diversas
etapas do projeto, na concepção, execução e monitoramento da
barragem.

Temos de fiscalizar, sim, os projetos, os relatórios técnicos de
acompanhamento, as especificações técnicas e construtivas e os
programas de instrumentalização das barragens. Devemos considerar
a dimensão, a vida útil da estrutura licenciada, cuidando para que os
limites previstos não sejam extrapolados. Devemos atentar para o
porte e a estrutura dos riscos envolvidos na operação. Como disse o
professor Jorge Valente, a análise de risco é fundamental." (Reunião
de 19/8/2003.)

5.14 - Ana Luíza Dolabela de Amorim Mazzini, do Conselho
Regional de Química

"A questão dos produtos químicos é uma grande preocupação para
o Conselho, na medida em que temos acompanhado as estatísticas e
constatado que, a cada ano, o número de registros de novas
substâncias químicas é maior, e, com o decorrer do tempo, vem
aumentando sua toxicidade.

Preocupamo-nos muito com esses grupos de atendimento, para que
a atuação seja, cada vez mais, preventiva e não tenhamos surpresas
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negativas com produtos químicos que são descartados no meio
ambiente, sem um conhecimento profundo das reações químicas que
ocorrerão, dos sinergismos e antagonismos típicos deles. Portanto, é
muito importante essa participação conjunta, da qual o Conselho não
quer eximir-se." (Reunião de 19/8/2003.)

5.15 - José Fernando Coura, do SINDIEXTRA
"Não deixaremos nunca de lembrar que, em primeiro lugar, o

primeiro responsável é o empreendedor. Não são o Estado, a FEAM,
o Ministério Público, a ANA e a Assembléia Legislativa. Isso é claro.
Em segundo lugar, barragem de rejeitos é uma obra de engenharia
que deve ter responsabilidade técnica. E isso não é um papelzinho no
CREA. A responsabilidade técnica são barragens construídas com
geotecnia, controle de segurança, projetos de engenharia bem
definidos e análise de riscos na colocação das barragens." (Reunião
de 10/6/2003.)

"O SINDIEXTRA tem realizado trabalhos na área ambiental, em
parceria com nossos associados. De um relatório elaborado pela
Companhia Vale do Rio Doce, extraímos o seguinte: "As barragens
são obras que têm uma importância vital para o desenvolvimento
socioeconômico de um país como o Brasil. Para evitar que constituam
um risco potencial para pessoas e bens que, direta ou indiretamente,
dependam delas, os aspectos relacionados com a segurança têm
constituído sempre uma preocupação fundamental dos projetistas,
visando não somente aos aspectos de segurança, mas também ao
estabelecimento de normas bem-definidas no que diz respeito às
fases de projeto, construção e exploração. E um fato bem conhecido e
largamente referido, não necessita, portanto, de nenhuma
demonstração de que o desenvolvimento econômico e social de um
país depende da forma como este consegue gerir eficazmente os
seus recursos hídricos.

Aos projetistas cabe a responsabilidade de obedecer aos critérios
considerados adequados e de prever os dispositivos necessários para
garantir a segurança da obra. Aos donos da obra cabem as
obrigações de, durante a construção e a exploração da obra,
promover o acompanhamento técnico de acordo com os planos
previstos." (Reunião de 24/6/2003.)

5.16 - Jorge Valente, professor da UFOP e consultor do
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SINDIEXTRA

"Gostaria de falar sobre os três aspectos fundamentais, que talvez
sejam aqueles em que menos se tem investido no Brasil. Primeiro,
existe uma análise de risco, cálculo de probabilidade. E evidente que
tudo é possível segurar. Se for uma companhia de seguros
internacional, ela calcula a probabilidade de qualquer tipo de risco.
Apenas uma coisa as companhias não seguram, que é a destruição
do Planeta. Depois de calculadosos riscos, é preciso gerir. O que
seria essa gestão dos riscos? E fazer com que acidentes não
aconteçam. Fazer corri que o que foi projetado na análise de riscos
ocorra. Todos nós sabemos que há muitos projetos bonitos no papel,
mas não são realizados daquela forma.

Finalmente, temos que ter planos de contingência prévios. Isso é
fundamental. Essa análise de riscos, esses planos de contingência,
não os vejo nos projetos brasileiros." (Reunião de 10/6/2003.)

5.17 - Wagner Soares, da FIEMG
"A falta de informação é um problema grave, e precisamos criar um

mecanismo para divulgar a informação da maneira mais ampla
possível, pois as entidades de classe não conseguem abarcar todo o
universo, e a divulgação feita pelo diário oficial, muitas vezes, fica
restrita a grandes empresas." (Reunião de 17/6/2003.)

5.18 - João Carlos de Meio, do IBRAM
"Como membro e Conselheiro da Câmara de Mineração e do

Plenário do CORAM e como participante da questão do licenciamento
ambiental, sei da penúria por que passa a FEAM, por falta de uma
estrutura mínima de suporte técnico, como foi dito há pouco. Nessa
questão específica, não há sequer hidrólogos e engenheiros
barragistas especializados, para darem um suporte mais específico à
área. Necessitaríamos de laboratórios que fizessem, de antemão, uma
análise ou de possíveis convênios com esses segmentos." (Reunião
de 10/6/2003.)

5.19 - José Fernando Neves Domingues, da EMATER
"Já existe o programa nacional de racionalização do uso de

agrotôxicos. A EMATER sempre teve essa preocupação, mas
sabemos que, na maioria das situações, há a necessidade de uso
desses insumos, uma vez que, para se ter volume de produção
compatível com a necessidade de consumo, não é possível utilizar
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somente produtos naturais ou técnicas da agricultura orgânica. É
preciso usar produtos agroquímicos, mas de forma adequada, pois,
seguindo as normas de aplicação e utilização, não se causa tanto
estrago ao meio ambiente nem à saúde da população." (Reunião de
19/8/2003.)

5.20 - Carlos Alberto Santos Oliveira, da FAEMG
"A nucleação do COPAM está sendo levada para o interior. Temos

propostas de revisão da legislação e das conformidades ambientais.
Não entendemos por que o COPAM de Minas demora mais de dois
anos e meio para liberar uma licença ambiental. Tenho conhecimento
disso porque sou membro da Câmara Licenciadora. Não podemos
admitir que uma outorga de água demore dez meses para ser
concedida.

Temos um modelo de licenciamento ambiental na agricultura, cuja
taxa, por causa de um grande esforço do atual Governo, foi reduzida
em 50%. Mesmo assim, continua a mais alta do Brasil: a segunda é
menos da metade da nossa. Marcaremos um "gol de placa" se
conseguirmos reduzir os custos do licenciamento ambiental." (Reunião
de 19/8/2003.)

5.21 - Eleonora Deschamps, da FEAM
"A avaliação de risco é fundamental porque temos várias barragens

construídas em época em que não se preocupava com a
impermeabilização. Se essas barragens estão prontas e operantes e
possuem carga química, é importante que se faça avaliação de risco
no estágio atual, de não-fechamento, seguida de gerenciamento
desse risco. Essa é uma forma de trabalhar preventivamente."
(Reunião de 17/6/2003.)

5.22 - João Paulo Sarmento, do IEF
"O IEF vem buscando formas de reforçar seu corpo de fiscalização.

Nessa reforma administrativa, foi criada a Coordenadoria
Especializada das Câmaras Técnicas, que atende à questão do
licenciamento ambiental. Apesar de toda a dificuldade com a redução
de pessoal, o IEF está buscando aprimorar as ações quanto ao
licenciamento e à fiscalização ambiental em nossa atividade
específica, a agrossilvopastoril." (Reunião de 24/6/2003.)

5.23 - Gilson de Oliveira Furtado, da CEMIG
"O setor elétrico brasileiro é extremamente organizado em relação à
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segurança de barragens. A CEMIG detém, e o expôs à Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, um plano de segurança de
barragens que serve de modelo a todo o setor elétrico brasileiro.
Somos fiscalizados periodicamente pela ANEEL em todos os aspectos
de segurança do empreendimento." (Reunião de 24/6/2003.)

5.24 - Teresa Cristina Fusaro, da CEMIO
"Como conhecemos as vazões que chegam ao reservatório,

conseguimos informar à população a jusante que haverá uma cheia
maior ou menor. Participamos com a Defesa Civil, que é interlocutora
da CEMIG junto à população.

Achamos muito importante o serviço de classificar, inspecionar,
coletar dados, analisar, registrar informações, mas isso, por si só, não
leva à segurança das barragens. Precisamos que medidas corretivas
sejam implementadas em tempo hábil. Apenas fazer o relatório não
torna a situação mais segura. Nosso órgão trabalha nas duas pontas
da segurança: no monitoramento e na execução da manutenção e da
reabilitação de estruturas, e isso pode levar à segurança das
barragens." (Reunião de 24/6/2003.)

5.25 - Padre Antônio Claret, do Movimento dos Atingidos por
Barragens

"Desastre ecológico não é só o que acontece em virtude de algum
acidente, mas o que ocorre, de forma premeditada ou não,
caracterizando prejuízo ao ambiente de que fazemos parte. Tudo que
caracterize prejuízo para alguma forma de vida, em nossa concepção,
é um desastre. Nesse contexto é que falamos de desastre, quando se
trata de implantação de barragens para fins de geração de energia. O
que mais nos preocupa é a questão do ser humano, que, infelizmente,
é pouco lembrado. Em alguns lugares, fazem-se os projetos, e só
depois se lembra de que ali existe gente. O que digo parece um
exagero, mas, de fato, todos os projetos de barragens subestimam o
número de atingidos. Em alguns casos, as pessoas só são
descobertas depois da obra feita.

Além do mais, em nossa visão, as pessoas estão tendo muito
prejuízo. O consórcio contrata muitas pessoas para negociar. São
pessoas experientes, que andam pelo mundo todo. O que está
ocorrendo é que os proprietários vendem as casas e compram outras,
novas, nas cidades para onde irão, mas não é considerado o valor de
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uso. O problema mais grave é que, quando o valor de uso não é
considerado, vende-se uma casa grande, com vários cômodos, antiga,
mas que ainda poderia servir como moradia por mais 20, 30, 40, 50
anos, com um remendo ali e outro aqui, sem representar nenhum
risco de vida. Mas, com aquele dinheiro, que é pouco, porque não se
considera o valor de uso, compra-se uma casa muito menor na nova
cidade.

Diante disso, concluímos que há desmandos na construção de
barragens em Minas e no Brasil. E é sempre a mesma história. A
empresa - estatal ou privada - realiza estudos, o Estado libera a obra,
• os atingidos sofrem as conseqüências.

Estamos diante de um aparato de tecnologia das empresas estatais
• privadas, e o atingido fica numa situação desfavorável. Por esse
motivo, deve ter o direito a assessoria técnica e o direito de apresentar
os técnicos de sua confiança.

Defendemos a criação de um fundo especial para desenvolvimento
social, cultural e econômico das regiões atingidas por barragens."
(Reunião de 24/6/2003.)

5.26 - Ricardo Castilho, do SINDIEXTRA
"O SINDIEXTRA e a FIEMG têm uma proposta de política que

abrange a parte de barragens de rejeitos, fruto de um seminário
realizado em julho, do qual participaram 150 pessoas de 7 Estados. A
FIEMG se preocupa com boas práticas ambientais, basta ver o
número de participantes da reunião, a maioria de pequenas empresas.
O sindicato trouxe também uma proposta para o transporte de cargas
perigosas em Minas, a qual está em discussão na FIEMG e na
FEAM." (Reunião de 19/8/2003.)

5.27 - Altair R. de Carvalho, da RURALMINAS
"O mau manejo de uma bacia hidrográfica, considerando-se que o

Estado de Minas Gerais tem 70% de área com uso rural e
praticamente 50% em pastagens, provoca o que chamaria de
acidentes lentos, surdos e até discretos, que acontecem
continuamente, mas, por não terem esse caráter explosivo, continuam
sem ser notados. A degradação ambiental que ocorre no Estado de
Minas, principalmente devido ao manejo inadequado do solo, é um
acidente que ocorre discretamente, permanentemente, passa,
portanto, despercebido." (Reunião de 19/8/2003.)
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5.28 - Deputada Maria José Haueisen
"Quero, inicialmente, falar um pouco sobre o que nos levou a ocupá-

los, por algum tempo, para prestar um trabalho relevante ao meio
ambiente do Estado. Temos tido um trabalho constante na defesa do
meio ambiente, mas estamos vendo que muitas vezes as coisas se
dão de maneira até trágica, sem que tenhamos depois condições de
recuperar, na maioria dos casos, o prejuízo que o acidente provocou.
Já tivemos dois acidentes ambientais graves por causa de rejeitos de
mineração. Houve o desastre da barragem de Fernandinho, depois
em Macacos. Agora, menos de dois anos depois, ocorre o acidente de
Cataguases.

A Comissão de Meio Ambiente esteve em Cataguases, acompanhou
os trabalhos, tivemos reunião especial na Assembléia para debater o
caso, e, num primeiro momento, houve uma proposta de que a
Comissão de Meio Ambiente instaurasse uma CPI para apurar
responsabilidades. Avaliando depois, com mais calma e com todos os
membros da Comissão presentes, concluímos que não era tão
importante uma comissão para apurar a responsabilidade do acidente
de Cataguases, uma vez que o Ministério Público já tinha tomado as
providências e estava fazendo todo o trabalho necessário. Além disso,
essa Comissão não tem poder nem competência para decidir, julgar,
condenar e determinar o que deve ser feito depois de qualquer
acidente ou em qualquer situação em que os convidados e
interessados aparecem, debatem, discutem e emitem sua opinião.

Entretanto, entendemos que é responsabilidade da Comissão de
Meio Ambiente fazer alguma coisa, sobretudo numa linha de
prevenção, a fim de evitar a repetição de acidentes semelhantes aos
que aconteceram em Fernandinho, Macacos e Cataguases,
considerando que Minas Gerais tem cerca de 2.400 barragens de
rejeitos minerais e de minérios. Mas não são só esses os perigos que
podem provocar acidentes; então, a Comissão de Meio Ambiente
decidiu partir para outra proposta, com o objetivo de fazermos um
trabalho de prevenção." (Reunião de 10/6/2003.)

"Escutei o Sr Secretário falando, algumas vezes, da necessidade de
integração dos órgãos, sobretudo SEMAD, IEF, IGAM e FEAM.
Realmente podemos ver que, até há pouco tempo, não havia
nenhuma ligação entre eles. A impressão que se tinha de fora era a
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de que um órgão não se preocupava com o que o outro estava
fazendo.

Outra coisa que vemos muito no interior são os escritórios regionais.
O IEF tem vários escritórios regionais. Fica uma indagação ou uma
proposta, se for viável: por que a Secretaria de Meio Ambiente não
assume aquele escritório como órgão seu, colocando lá
representantes do IEF, do 10AM e da FEAM e que trabalhem de
maneira entrosada na região? As vezes o problema que está
ocorrendo em determinada região é do IEF, mas pode ter repercussão
no 10AM ou na FEAM." (Reunião de 19/8/2003.)

5.29 - Deputado Leonardo Quintão
"Com a realização das audiências públicas, teremos uma ampla

visão de assunto tão sério hoje no Estado e espero que, desse
trabalho, possam sair leis que venham a proteger o meio ambiente e
também sugestões para a prevenção de acidentes como o de
Cataguases.

Para tanto, será necessário um mapeamento dessas áreas de risco,
a fim de que o Estado possa prestar assistência periódica a esses
locais. O objetivo seria que os Deputados e os demais órgãos do
Estado tivessem conhecimento dessas áreas de risco para poder
informar à comunidade envolvida a necessidade de uma fiscalização
periódica. A minha sugestão tem razão de ser porque, se houvesse
fiscalização periódica na região de Cataguases, tenho certeza de que
o acidente não teria acontecido." (Reunião de 27/5/2003.)

5.30 - Deputado Doutor Ronaldo
"Fui há poucos dias a Brumadinho, representando esta Comissão.

Vimos aquela verdadeira voçoroca, uma parede de 30, 40m, que
apareceu depois das últimas chuvas, rompendo, até mesmo, um
barramento feito por gabiões. Embaixo, está assoreando o rio
Paraopeba e fazendo com que a MG-040 fique sob risco iminente.
Estive ontem na Secretaria de Meio Ambiente falando a respeito
disso." (Reunião de 1°/7/2003.)

"Como sou médico, fiquei muito preocupado quando o Antônio
relatou que 47% das pessoas entrevistadas no meio rural estão com
colinesterase positiva. Então, temos de incentivar, sim, o plantio, mas,
se não houver uma consciência muito grande sobre a vida do
trabalhador rural, muito em breve teremos uma população rural doente
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e incapaz. Podem ter certeza disso. Como trabalhei muito tempo
em CTls e prontos-socorros, recebi muitas pessoas intoxicadas com
esse tipo de veneno - algumas queriam suicidar-se dessa maneira - e
sei da gravidade disso. Muitos morrem; os que não morrem ficam
doentes para sempre. Então, isso é sério demais. Não adianta investir
no campo sem investir na consciência do trabalhador." (Reunião de
12/8/2003.)

5.31 - Deputado Fábio Avelar
"Hoje obtivemos informações importantes do Secretário José Carlos,

que tocou em pontos levantados por esta Comissão, e verificamos
que os organismos ligados à Secretaria de Meio Ambiente estão..
tomando providências. Fala-se em análise de riscos, na necessidade
da integração do licenciamento ambiental; na necessidade de mudar a
metodologia do licenciamento ambiental, processo que já está
contratado com as Universidades Federais de Lavras e de Viçosa; nas
providências para a implantação descentralizada do Conselho, que se
encontra em andamento; na exigência do empreendedor de um plano
de descomissionamento e de um plano de contingência. Essas são
ações que já estão em curso, segundo o Secretário, e isso é muito
importante, pois, após o acidente de Cataguases, não havia sequer
um núcleo de atendimento emergencial. Isso pode ser considerado,
até mesmo, omissão do Governo anterior. Como a Assembléia
Legislativa tem o papel de fiscalizar, seria importante que constasse
em nosso relatório a previsão de quando serão implementadas essas
medidas, importantíssimas, apresentadas pelo Secretário." (Reunião
de 19/8/2003.)

5.32 - Deputado Biel Rocha
"Quando estivemos em Cataguases, um dos técnicos da Prefeitura

disse-nos que aquele licor negro era uma maravilha para adubar a
terra. Disse que os animais e a plantação morreram em função da
força do líquido quando a barragem arrebentou. O IMA demonstrou
que a substância causou danos ao solo, impedindo que a mandioca
crescesse, que plantassem arroz e que o gado pastasse naquela
região. A Dra. Eleonora disse que até hoje ninguém sabe a correta
composição química da substância. Um dos nossos convidados
contou uma história referente a esse reservatório, que estava parado
há mais de dez anos. A antiga empresa, que produzia celulose, com a
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lavagem da madeira com soda cáustica, depositava lá os rejeitos,
sem nenhum tratamento de impermeabilização. Depois, deixou tudo
ali, parado, naquele estado. Este copo de água, aqui, sobre a mesa,
se ficar parado por dez anos, não conservará a água pura. Imaginem
aquilo naquele vale escondido. Para chegar lá, tivemos de subir e
descer a serra. Imaginem o processo que aquilo sofreu de alteração
com o tempo e como ficou o lençol freàtico da região." (Reunião de
17/6/2003.)

5.33 - Deputado Leonardo Moreira
A partir de hoje, indústrias e mineradoras proprietárias de barragens

em todo o Estado podem ser multadas em valores que variam de
R$3.000,00 a R$21.000,00 para quem não cadastrou reservatórios de
rejeitos, resíduos ou água junto à Fundação Estadual do Meio
Ambiente, até a meia-noite de ontem. As estimativas sobre o número
de barragens espalhadas em Minas Gerais variam entre 350 e 2 mil.
Ambientalistas estimam que existam mais de 2 mil barragens no
Estado. Técnicos da área de mineração da FEAM estimam que esse
número seja de cerca de 350. O grande problema é que podem existir
muitos reservatórios abandonados. A FEAM afirma que usará o
sistema de geoprocessamento referenciado por satélite para localizar
barragens, principalmente abandonadas. Assim, os casos serão
encaminhados ao Ministério Público. Desde dezembro de 2002,
quando as barragens de rejeitos passaram a ter um tipo de
regulamentação específica em Minas, a FEAM tenta fazer um
levantamento para classificar os reservatórios no Estado. Existia a
classificação de 177 unidades, a maioria de empresas de material
metálico e mineração.

No caso específico de Cataguases, o Ministério Público sustenta
que a Indústria Cataguases de Papel continua cumprindo
parcialmente o termo de ajustamento de conduta assinado em 9 de
maio passado com Próduradores Federais de Campos de Goitacases,
no Rio de Janeiro. A empresa ainda não apresentou à FEAM e ao
Ministério Público o projeto executivo de destinação de resíduos
sólidos que estão nas barragens de rejeitos em Cataguases, na Zona
da Mata. A empresa apresentou projeto de estabilização das
barragens, mas alguns Promotores entendem que é preciso dar
destinação ao material que está dentro da barragem. As barragens de
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rejeitas passaram a ter regulamentação específica a partir de
17/12/2002, quando o Conselho Estadual de Política Ambiental
estabeleceu normas para o assunto. O CORAM e a FEAM dão
prosseguimento a um levantamento para classificar barragens de
contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em
empreendimentos industriais e de mineração em Minas Gerais. Até
agora, estão classificadas 177, sendo 168 listadas; no entanto, os dois
órgãos ambientais mineiros atestam que é de sua atribuição fiscalizar
apenas o conteúdo dentro das barragens. As barragens brasileiras de
rejeito, de resíduos e de reservatório de água não têm determinação
específica sobre quem operacionaliza o processo de fiscalização. O
CREA diz que é de sua responsabilidade fiscalizar apenas a atividade
do profissional (engenheiro, arquiteto ou agrimensor). Não se chega a
um consenso sobre quem é realmente responsável pela fiscalização
da edificação das barragens. Uma legislação estabeleceria
procedimentos de manutenção, fiscalização e construção de
barragens no País com maior rigidez. De acordo com o Comitê
Brasileiro de Barragens, órgão não governamental que atua na
pesquisa de tecnologia de barragens, grande parte dos rompimentos
envolve aspectos que a tecnologia já domina e que não são utilizados
por má gestão ou deficiência de orçamentos. O Comitê Brasileiro de
Barragens, de que fazem parte engenheiros, técnicos de construção e
de cálculo estrutural, empresas de consultoria e proprietárias de
reservatórios, chega à conclusão de que a situação das barragens
tende a piorar nos próximos anos, como conseqüência das
privatizações de concessionárias de energia sem regras claras de
inspeção e manutenção das obras. O Brasil tem 840 grandes
barragens, sendo algumas centenas delas de contenção de rejeitos,
construídas por mineradoras ou empresas que lidam com poluentes,
para evitar que substâncias tóxicas ou patogênicas contaminem o
ambiente. Até julho de 2001, ocorreram cinco acidentes de grandes
proporções. Em junho de 2001, em Belo Horizonte, cinco pessoas
morreram, e foram causados graves prejuízos ambientais. Só em
Minas Gerais são 50 barragens de rejeitos com potencial de dano ao
ambiente ou às populações. Não se sabe quantas barragens são
monitoradas e quantas oferecem risco real de acidentes. O Comitê
Brasileiro de Barragens julga indispensável a obrigatoriedade de
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auditorias técnicas externas periódicas, prevendo até mesmo
auditoria a cada cinco anos para as barragens de hidrelétricas. Nas
barragens de maior risco, seria recomendável a instalação de
equipamentos de monitoramento contínuo, a supervisão da
construção, a simulação, em modelos de computador, do alcance da
onda de água ou rejeitos, em caso de rompimento, a criação de
planos de contingência onde há risco para a população e o
treinamento dessa população. E necessário que os planos da defesa
civil estejam prontos e testados, uma vez que o tempo é muito curto
para lançar o alerta. A Deliberação Normativa do COPAM n° 62, de
17/12/2002, dispõe sobre critérios de classificação de barragens de
contenção de rejeitos e resíduos e de reservatório de água em
empreendimentos industriais e de mineração em Minas Gerais.

O objetivo é conhecer o acervo de barragens de contenção de
rejeitos, de resíduos e de reservatórios de água existentes em
empreendimentos industriais e de mineração e estabelecer requisitos
mínimos para o licenciamento de novas barragens nesses
empreendimentos. A deliberação determina ainda que deve existir,
para a implantação e a desativação de barragens, projeto de
concepção do sistema manual de operação do sistema, plano de
desativação do sistema, supervisão da construção da barragem e
execução de auditoria periódica por profissional legalmente habilitado.
No entanto, o COPAM e a FEAM ainda divergem sobre a atribuição de
fiscalização das barragens. Atualmente, apenas é verificado o material
nas barragens, e não se as barragens atendem aos requisitos de
proteção." (Reunião de 10/6/2003.)

6 - Conclusões
Acidentes, de forma geral, podem ser considerados como

ocorrências imprevisíveis, impossíveis ou muito difíceis de ser
evitadas. Entretanto, podemos concluir que os casos analisados
durante os trabalhos desta Comissão não correspondem a essa
afirmação. Foi-nos possível perceber que a incidência de acidentes se
torna muito maior quando os seguintes fatores ocorrem associados:
falta de projetos adequados para as obras, ausência de serviços de
manutenção, operação inadequada e inobservância de
acompanhamento por mão-de-obra qualificada e tecnicamente
habilitada para tal.

-
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Nos últimos acidentes ambientais ocorridos em Minas Gerais, o

colapso das obras ou das estruturas se deu, principalmente, em
virtude de deficiências nos cuidados mínimos durante a operação, em
geral pela falta de manutenção preventiva ou corretiva. Também a
inexistência, em alguns casos, de projetos de engenharia e a ausência
do Estado na fiscalização dos procedimentos posteriores ao
licenciamento são fatores que contribuíram como indutores das
catástrofes.

Em Cataguases, no rompimento da barragem de resíduos
industriais, e em Nova Lima, na barragem da Mineração Rio Verde,
bem como no acidente ferroviário de Uberaba, as obras tinham
projetos de engenharia, porém sua manutenção estava longe de ser
apropriada. Em todos esses casos, a fiscalização do Estado foi
inadequada ou ausente. Por sua vez, a inundação ocorrida em Ponte
Nova pode ser atribuída ao rompimento de pequenos barramentos,
numa sucessão de montante para jusante, em decorrência do "efeito
dominó", provocado pelo "peso" das águas de um reservatório sobre o
outro. Nesse caso, o que se constatou foi a falta de projetos de
engenharia individuais para os pequenos reservatórios e de estudos
técnicos que considerassem a bacia hidrográfica como a unidade
básica de planejamento.

Ao tratarmos dos aspectos relacionados com a comercialização, o
armazenamento e o uso de agrotóxicos, verificamos que a ação do
Estado precisa ser aprimorada no que diz respeito ao licenciamento
desses produtos e ao seu uso. A presença mais efetiva do Estado
deverá ser conduzida de forma a propiciar uma ampla difusão dos
preceitos da educação ambiental, com os esclarecimentos
necessários sobre os perigos introduzidos pelo uso inadequado
desses produtos para a saúde humana, seja coletiva, seja individual,
bem como para o meio ambiente.

Técnicos do IMA e da EMATER alertaram para o que denominaram
de acidentes ambientais silenciosos: aqueles que ocorrem em
decorrência do convívio intenso com agrotóxicos, seja pela aplicação
ou manuseio, seja pelo consumo de produtos agrícolas contaminados.
O brasileiro comum tem o hábito de adquirir e usar medicamentos
sem consultar o médico. Esse costume parece estar se estendendo
aos agrotóxicos, produtos, na sua maioria, perigosos à saúde humana
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e à saúde animal, bem como ao meio ambiente em geral, hoje
acessíveis sem o imprescindível receituário agronômico. Isso permite
seu uso ilimitado e abusivo. E preocupante a forma de manuseio e de
aplicação desses produtos tóxicos. Suas fórmulas químicas contêm
elementos muito agressivos, que, muitas vezes, têm efeito cumulativo
em organismos vivos, trazendo como resultados moléstias incuráveis
e degenerações graves.

Portanto, são duas as vertentes para as quais conduziremos nossas
conclusões.

Na primeira delas, abordaremos a questão da ação do Estado na
prevenção dos acidentes ambientais, que julgamos ser, de longe, a
mais importante. Só haverá eficácia na prevenção de situações de
risco ambiental quando o Estado exercer, de forma vigorosa, o seu
papel de principal agente de defesa do meio ambiente. Para isso, há
necessidade de uma ação conjugada e coordenada dos diferentes
órgãos e entidades públicas que atuam na área, com um novo
enfoque: a priorização das ações de acompanhamento e controle das
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras em empreendimentos
em operação ou em fase de descomissionamento e mesmo naqueles
que tenham encerrado suas atividades por motivos econômicos. O
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Sr. José Carlos Carvalho,
demonstrou em suas explanações nesta Comissão que o Executivo
Estadual encampa totalmente a idéia de se dar esse novo enfoque à
política ambiental.

O Secretário propõe que o licenciamento seja apenas a fase
primeira, não constituindo um fim em si mesmo. O fulcro da ação se
desloca para o acompanhamento do bom funcionamento das
estruturas de controle da poluição e dos poluentes. Essa meta requer
a adoção da denominada transversal idade na atuação dos diferentes
atores públicos de defesa ambiental.

Nessa mesma linha, concluímos que será preciso uma forte
integração do Executivo com o Legislativo, com o Judiciário e com o
Ministério Público. Mas, também, é de suma importância que essa
aliança se estenda às organizações da sociedade civil, parceiras
fundamentais para o sucesso dessa política, que, posta em prática,
representará, temos a convicção disso, um enorme avanço na
prevenção de acidentes ambientais. Um outro passo importante é
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exigirmos, ainda na fase do licenciamento, a análise de risco e os
planos de contingenciamento e de descomissionamento (este, quando
couber), elementos essenciais à segurança dos empreendimentos
sobre os quais incide o licenciamento ambiental.

A segunda vertente diz respeito às situações críticas posteriores aos
acidentes. Aqui, novamente, reconhecemos que o Secretário de Meio
Ambiente vem adotando medidas para aprimorar a resposta do
Executivo às situações de crise. Sobre o tema, disse o Secretário:
"estamos aparelhando institucionalmente o sistema ambiental com um
núcleo de atendimento de emergência, implantado em articulação com
a Defesa Civil, com a perspectiva de nos articularmos também com o
IBAMA.".

Entretanto, a nossa proposta deve ser de reforço à posição
institucional desse núcleo de atendimento de emergências.
Entendemos que o Estado deve designar um gestor para situações de
crises ambientais, com autoridade suficiente para mobilizar recursos
humanos e materiais para o pronto atendimento das emergências.
Para isso, esse gestor deve ser nomeado pelo Governador do Estado,
que, por instrumento legal competente, constituirá também o grupo de
apoio às ações do gestor.

Como parte do processo de implementação de medidas para a
defesa do meio ambiente, propomos a edição de manuais de
procedimentos de integração institucional, tornando-os públicos para
dar mais transparência às ações governamentais. Sobre esses
aspectos, julgamos importante reproduzir parte das declarações do
Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho:

"A elevada desarticulação dos órgãos da administração ambiental,
de natureza institucional, não deixa de ser desdobramento da
desarticulação dos instrumentos de política ambiental que praticamos,
tomando como referência os principais instrumentos baseados no
monitoramento, no licenciamento e na fiscalização. Havia bases de
dados desarticuladas. Como cada instituição operava com base de
dados e com sistemas de informação não interligados, o grau de
desarticulação aumentou. Por conseguinte, adotamos as medidas
institucionais necessárias por intermédio de cinco leis delegadas e oito
decretos que reorganizam o sistema ambiental do Estado,
especialmente a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, da FEAM,
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do IEF, do IGAM, do CORAM, do CERH e do policiamento
ambiental. Assim, haverá sinergia, absolutamente indispensável para
aumentar a eficácia da nossa atuação, simplificar procedimentos,
facilitar a vida de empreendedores e reduzir a demora de licenças na
área da agricultura".

Um ponto a lamentar durante os trabalhos da Comissão, como já
dissemos anteriormente, foi a ausência da Defesa Civil. Convidada
reiteradas vezes a ter assento como colaborador permanente, deixou
de participar do andamento dos trabalhos, onde teria uma visão ampla
e de onde poderia colher importantes subsídios técnicos sobre todos
os tipos de acidentes ambientais que ocorrem no Estado.
Estranhamos o fato de que o Secretário Executivo da Defesa Civil não
pudesse vir a nenhuma das sete reuniões temáticas, e que não
dispusesse, dentro dos quadros da CEDEC, de alguém que pudesse
representá-lo nas reuniões.

A nosso ver, essa omissão foi prejudicial aos trabalhos, sendo
lembrada pelos Deputados, autoridades e técnicos presentes, tanto da
esfera estadual como da federal. A postura adotada pela direção
desse órgão não se coaduna com a política de integração proposta
por membros do Executivo e pelo próprio Governador.

Além disso, é importante salientar que a subordinação da CEDEC a
um oficial da Polícia Militar é flagrantemente inconstitucional e
configura situação única no País, onde todas as demais CEDECs são
comandados por chefias oriundas do Corpo de Bombeiros. A
Constituição Federal, no § 5 0 do art. 144, a Constituição Estadual, no
inciso 11 do art. 142, e a Lei Complementar n°54, de 1999, que dispõe
sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar, definem
essa corporação como a competente para coordenar e executar as
ações de defesa civil. Mais ainda, no inciso 1 do mesmo artigo da
Constituição Estadual, em que estão descritas as ações de
competência da Polícia Militar, não consta que esta possa planejar,
administrar, gerenciar ou coordenar ações sequer semelhantes às
executadas pela Defesa Civil.

Por outro lado, ressaltamos a necessidade de serem previstas e
realizadas dotações orçamentárias, com montantes adequados, para
o Sistema. E inconcebível que um Estado como Minas Gerais, com
extensas áreas propícias à agricultura intensiva, com a maior
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produção mineral do País, com um parquê industrial bem
desenvolvido e diversificado e com uma ampla malha rodoviária e
ferroviária, que, pela peculiar posição geográfica, serve como canal
aos fluxos de tráfego entre diversas regiões brasileiras, destine aos
órgãos responsáveis pela proteção do meio ambiente, segundo
previsto no PPAG 1999 - 2003, apenas 0,51% do total dos
orçamentos anuais do período. Não obstante o disposto no PPAG, foi
previsto, para o ano de 2000, 0,55% do montante do orçamento anual;
em 2001, 0,54%; e em 2002, 0,49%. Para 2003, estão previstos
recursos correspondebtes a 0,54% do orçamento total do Estado, o
que retoma o mesmo patamar proposto para o ano de 2001. Mas,
infelizmente, mesmo esses parcos recursos não são efetivados na sua
totalidade. No "Relatório de Auditoria da Execução do Orçamento"
enviado anualmente pelo Executivo a esta Casa, pode-se verificar que
no ano de 2000 apenas 0,269% foram realizados (0,55% previstos) e,
em 2001, somente 0,267%, quando estavam previstos 0,54% dos
recursos.

Por último, este relator não pode deixar de mencionar um fato grave,
relacionado à coleta e disposição/tratamento de lixo e ao tratamento
de esgotos urbanos nos municípios de . Minas Gerais, mesmo
reconhecendo não se tratar de acidente ambiental com as
características daqueles que foram objeto desta Comissão.

Caso típico de descaso com esses poluentes é o ocorrido em São
João Nepomuceno, onde a administração municipal vem incorrendo
em atos que classificamos como crimes ambientais. O lixo está
entulhado em local impróprio - que podemos comprovar por lotos
recentes -, e os esgotos são lançados In natura" em curso d'água
superficial.

Mesmo advertida pelos órgãos de defesa ambiental do Estado,
apoiados em laudo técnico emitido pela Feam, comprobatório da
poluição originada do lixão e do lançamento de efluentes, a
administração municipal é incapaz de corrigir o problema. Nem as
denúncias formuladas à Procuradoria Especializada em Crimes de
Prefeitos Municipais do Ministério Público de Minas Gerais foram
capazes de convencer o Prefeito Municipal a atuar na defesa do
interesse público.

Por isso, solicitamos a esta Casa oficiar ao Ministério Público com
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vistas à instauração de inquérito civil.

7 - Recomendações
7.1 - Ao Poder Executivo:
7.1.1 - Editar decreto que facilite a adoção de ações transversais em

defesa do meio ambiente, no qual seja designado um gestor,
responsável pelas situações de crises e acidentes ambientais, com
poderes para mobilizar recursos humanos e materiais existentes nos
órgãos e nas entidades do Estado e estabelecer ações conjuntas, sob
comando único, com órgãos federais e municipais;

7.1.2 - propor emendas ao PPAG e ao orçamento de 2003
aumentando a dotação orçamentária dos órgãos do Sistema Estadual..
de Meio Ambiente - SISEMA -, em especial o IGAM e a FEAM,
privilegiando as ações de fiscalização e de monitoramento nos
empreendimentos licenciados e em operação;

7.1.3 - regulamentar a Lei n° 10.627, de 1992, que dispõe sobre a
realização de auditorias ambientais e dá outras providências;

7.1.4 - corrigir as distorções verificadas na direção da CEDEC,
subordinando-a ao Corpo de Bombeiros Militar, em observância do
disposto nas Constituições Federal e Estadual, adotando cronograma
para a modificação, de modo a não prejudicar as ações daquele
órgão.

7.1.5 - A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável:

- Reduzir imediatamente os valores das taxas cobradas no processo
de licenciamento ambientar, tornando-as compatíveis com os valores
praticados no restante do País;

- adotar uma sistemática de análise de processos que permita sua
adaptação aos diferentes tipos de empreendimentos, de acordo com o
grau de complexidade, com o porte e com o potencial poluidor, de
forma a permitir maior celeridade na concessão do licenciamento
(redução dos prazos de tramitação);

- elaborar mapeamento de áreas críticas que tenham alta
capacidade de propagação de danos ambientais, sociais e
econômicos, caso ocorram acidentes com transportes e indústrias de
produtos tóxicos ou perigosos, barragens, incêndios e atos de
vandalismo contra a natureza;

- estabelecer, junto com os demais órgãos de governo e entidades
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afetos, normas específicas de segurança para as áreas críticas
mapeadas e planos de contingência para debelar os danos oriundos
de possíveis acidentes;

- incrementar as ações de apoio à implantação e à estruturação de
CODEMAS e estabelecer parcerias com Prefeituras para a gestão
ambiental;

- promover uma efetiva integração operacional entre os órgãos
seccionais do Sistema Estadual de Meio Ambiente: FEAM, IEF e
IGAM;

- promover a articulação do Sistema Estadual de Meio Ambiente
com outras entidades públicas estaduais que desenvolvem atividades
de proteção ambiental - a exemplo da EMATER-MG. da COPASA-MG
e da CEMIG -, que já operam em todas as regiões de Minas Gerais;

- solicitar ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável o cronograma de implantação das medidas que visam à
mudança na metodologia de atuação dos órgãos ambientais, em
especial à integração do licenciamento ambiental, com exigências de
análise de risco, planos de contingenciamento e de
descomissionamento, à descentralização do COPAM e outras;

- tomar as providências cabíveis para a mitigação dos impactos
ambientais causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos
situada no Município de Brumadinho, pertencente à massa falida da
Empresa de Mineração Esperança S.A. - EMESA -, às margens do rio
Paraopeba, nas proximidades da Rodovia MG - 040.

7.2 - Ao Poder Legislativo:
7.2.1 - Elaborar projeto de lei que vise à transformação da

Deliberação Normativa COPAM n° 62 de 17/12/2002, em lei
ordinária.

A transformação da deliberação normativa em lei ordinária trará
maior eficácia na aplicação da norma, permitindo tipificar as infrações
e estabelecer as penalidades correspondentes;

7.2.2 - apresentar projeto de lei visando a alterar a Lei n° 10.627, de
1992, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.

O projeto terá como objetivo ampliar a relação de atividades sujeitas
à obrigatoriedade de auditorias ambientais periódicas e introduzir a
obrigatoriedade de serem elaboradas análises de risco e planos de
contingência para os empreendimentos;
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7.2.3 - às comissões temáticas e ao Plenário desta Casa,

aprovar o Projeto de Lei n° 578/2003, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de garantia real, por parte de empreendimentos
econômicos, nas hipóteses de risco ambientai;

7.2.4 - aprovar, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 147/2003, que
dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo aos serviços
municipais de gestão ambiental.

Trata-se de proposição que possibilita a formação de parcerias entre
o Estado e os municípios nas ações de gestão ambiental municipais;

7.2.5 - constituir grupo de trabalho para elaborar projeto de lei sobre
engenharia pública, com a colaboração do CREA-MG, que disponha
sobre o acesso da população de baixa renda aos projetos de
engenharia, arquitetura e agronomia, bem como à tecnologia de
obras.

8 - Relação das autoridades para encaminhamento do relatório
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado; Clésio Soares de

Andrade, Vice-Governador do Estado e Presidente da Confederação
Nacional dos Transportes - CNT -; José Carlos Carvalho, Secretário
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Deputado
Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras Públicas; Wilson
Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento Social; Nedens Ulisses
Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça do Estado; Fernando Lage
de Meio, Subsecretário de Desenvolvimento Minerometalúrgico e
Política Energética da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
limar Bastos Santos, Presidente da FEAM; Paulo Teodoro de
Carvalho, Diretor-Geral do IGAM; Humberto Candeias Cavalcanti,
Diretor-Geral do IEF; Djalma Bastas de Morais, Presidente da CEMIG;
Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do IMA; José Silva Soares,
Presidente da EMATER-MG; Renato César do Nascimento Santana.
Diretor-Geral do DER-MG; Mauro Ricardo Machado Costa, Presidente
da COPASA-MG; Wallen Alexandre Medrado, Diretor-Geral do
1DENE; Eduardo Gustavo Farnese Brandão, Presidente da
RURALMINAS; José Antônio Silva Coutinho, Diretor-Geral do DNIT;
Roberto Messias Franco, Gerente-Executivo do IBAMA em Minas
Gerais; Gisela Forattini, Superintendente de Fiscalização da ANA;
Emanuel Martins Simões Coelho, Diretor do 3 0 Distrito do DNPM;
Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça e Presidente da

rs



1315
Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente;
Shirley Fenzi Bertão; Promotora de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente; Luiz Antônio Fontes Castro, Superintendente de Mineração
e Metalurgia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Expedito
José Ferreira, Superintendente Interino da P Superintendência
Regional da CODEVASF; Wágner Pedersoli, Presidente do Conselho
Regional de Química-MG; Marcos Túlio de Meio, Presidente do
CREA-MG; Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG; Maria do
Carmo Brandão Teixeira, Presidente do Conselho Regional de
Biologia - 4' Região; José Mendo Mizael de Souza, Vice-Presidente
Executivo do IBRAM; Zuieika Estela Chiacchio Torquetti, Diretora de
Atividades Industriais e Minerárias da FEAM; Alice Beatriz Pereira
Soares, Diretora de Meio Ambiente da FEAM; Joaquim Martins dá
Silva Filho, Procurador-Chefe da FEAM; Luiz Augusto Barbosa
Almeida, Superintendente de Meio Ambiente da CEM1G; Valter Vilela
Cunha, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da
COPASA-MG; Robson Braga de Andrade, Presidente da F1EMG; José
Fernando Coura, Presidente do SINDIEXTRA e da Câmara da
Indústria Mineral da FIEMG; Wagner Soares, Gerente de Meio
Ambiente da FIEMG; Jorge Valente, Professor da UFOP e Consultor
do SINDIEXTRA; Padre Antônio Claret, Presidente do Movimento dos
Atingidos por Barragens; José Teodoro Guimarães da Silva,
Presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Minas Gerais; Cristiano Wálter Simon, Presidente da
Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF -; Marta de Freitas,
Diretora da FUNDACENTRO em Minas Gerais; Vilson Luiz da Silva,
Presidente da FETAEMG; Gilman Viana Rodrigues, Presidente da
FAEMG; Carlos Antônio Rocha, Presidente do SETCEMG; Jaime
Paschoalin, Presidente da FETCEMG; José Maciel Duarte de Paiva,
Gerente-Geral de implantação e Operação da CVRD; José Maria
Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativas do Estado de Minas Gerais - FTIEMG -; Ten. Cel. José
Geraldo de Azevedo Lima, Secretário-Executivo da CEDEC.

9 - Anexos
9.1 -Relação de documentos recebidos
Os documentos listados a seguir tiveram muitos de seus dados e

sugestões incorporados neste relatório. Os respectivos textos integrais
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estão disponíveis para consultas na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Realidade Ambiental da Mineração em  Minas Gerais (1994) -
DNPM; Sistema de Alerta de Qualidade da Agua para a Bacia do Rio
Paraíba do Sul - ANA; Relatório sobre as Outorgas de Direito de Uso
da Agua em Minas Gerais - ANA; Mineração Rio Verde LTDA -
Segurança Operacional e Recuperação Ambiental - Sindiextra;
Levantamento de Barragens de Rejeitos de Minas Gerais - Sindiextra;
Fita de Vídeo sobre a Ferrovia Centro - Atlântica; - Sindiextra
Levantamento de Barragens no Estado de Minas Gerais Cadastradas
Junto à FEAM - FEAM; Impactos Socias de Barragens em Minas..
Gerais - Fatos e Propostas - Padre Claret; CD com informações sobre
Usinas Hidrelétricas - CEMIG; Segurança de Barragens e Manutençãb
Civil - CEMIG; Política Nacional para Barragens de Rejeitos
(documento final do Seminário Nacional de Barragens de Rejeitos
realizado em Belo Horizonte, no mês de julho de 2003) - Sindiextra;
Propostas que Possibilitam a Redução da Ocorrência de Acidentes
Ambientais - Emater - MG; Propostas para o Aprimoramento da
Gestão Ambiental no Estado - FAEMG.

9.2 - Projetos de lei
PROJETO DE LEI N°

Altera a Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a
realização de auditorias ambientais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 40 da Lei n° 10.627, de 16 de janeiro de 1992,  passa a

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

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

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

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de 2003.
Comissão de Acidentes Ambientais
Justificação: A Comissão Especial de Acidentes Ambientais, após

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

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

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

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

As modificações que a Comissão de Acidentes Ambientais pretende
introduzir na Lei n° 10.627 visam a ampliar o seu campo de aplicação.
Por outro lado, ao trazer o texto legal à discussão nesta Casa,
pretende-se demonstrar sua importância na prevenção de acidentes
ambientais, de forma a induzir o Executivo a regulamentá-lo
rapidamente.

rÀ



1318
PROJETO DE LEI N°

Dispõe sobre os critérios de classificação, segurança e manutenção
de barragens para quaisquer fins e de depósitos de resíduos tóxicos
industriais e dá outras providências.

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

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

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

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

II - o estudo geológico ou geotécnico da área em que será
implantada a obra;

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

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

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

Art. 3° - Os estudos e projetos a que se refere o art. 2 0 deverão ser
elaborados por profissionais de nível superior, registrados e em dia
com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-MG - e acompanhados das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica - ART's.

Art. 4° - Os proprietários ou responsáveis legais de barragens de
cursos de água são obrigados a manter disponíveis para a
fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos:

- registros diários dos níveis mínimo e máximo de água;
II - relatório técnico anual atestando a segurança da barragem,

firmado por profissional legalmente habilitado, registrado e em dia com
o CREA-MG.
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Art. 5° - As barragens serão classificadas de acordo com:

- altura do maciço;
II - volume do reservatório;
III - ocupação humana na área a jusante da barragem;
IV - interesse ambiental da área a jusante da barragem;
V - instalações na área a jusante da barragem.
Art. 60 - Os proprietários ou responsáveis legais de depósitos de

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

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

de qualidade das águas

características químicas e

ausência de contaminação
sob a área ocupada pelos

rejeitos;
V - relatório técnico anual atestando a segurança dos depósitos de

resíduos tóxicos industriais, firmado por profissional legalmente
habilitado, registrado e em dia com o CREA-MG.

Art. 7° - Os proprietários ou responsáveis legais por barragens e por
depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados terão o prazo
de um ano, contado da data de publicação desta lei, para
apresentarem aos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio
ambiente estudo técnico comprovando a segurança de suas obras,
nos termos do art. 2 0 .

Art. 8° - Aos infratores desta lei aplicam-se as penalidades previstas
nas Leis n os 7.772, de 8 de setembro de 1980, e 13.199, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais
Justificação: A Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, após

II - registros mensais dos parâmetros
subterrâneas localizadas sob o aterro;

III - registros mensais dos volumes e
físicas dos rejeitos acumulados;

IV - registros mensais demonstrando a
do solo e do lençol de água no entorno e
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ter estudado durante 90 dias a atuação dos órgãos ambientais na
prevenção de acidentes e de ter avaliado o sistema ambiental do
Estado, resolveu propor modificações em alguns dispositivos legais.
Entre as recomendações enumeradas no relatório final da Comissão
está a de transformar em lei o disposto na Deliberação Normativa
COPAM n° 62, de 2002, que trata dos critérios de classificação das
barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e de reservatórios de
água em empreendimentos industriais e de mineração.

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

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

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

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Djalma Diniz (9), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n

o
s 200 a 204, 336, 554, 555 e 608/2003, e Doutor

Ronaldo, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
370/2003 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso VII do art.
232 c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Weliton Prado, solicitando que o Projeto de Lei n° 18/2003 seja
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Doutor Viana e outros, solicitando a realização de
reunião especial para homenagear o Sr. lsaac Ribeiro Ferreira Leite,
Presidente e fundador da Cooperativa Regional de Cafeicultores em
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Guaxupé Ltda.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Com todo o respeito, ainda bem

que estavam falando que o Deputado Miguel Martini é número 29.
Caso falassem que era o 24, a situação seria pior. Tenho certeza de
que o Deputado Miguel Martini entenderá o recado da galeria.

Sr. Presidente, ontem fui convidado a ir ao Bairro Padre Eustáquio,
onde, em uma reunião com mais de 150 pessoas, com a presença
também dos Vereadores Rui Resende e Geraldo Félix, discutíamos a
preocupação da comunidade com a construção do centro
administrativo, divulgada pelo Governador. Há 30 dias, por receber
votos dessa região e por serde Belo Horizonte, tive oportunidade de
conversar com o Governador sobre essa questão. Ele deixou claro
que está fazendo um estudo e que, em hora nenhuma, impôs a
construção do centro administrativo. Na reunião de ontem, alguns
militantes dos partidos de esquerda expuseram que o Governador
estava impondo, goela abaixo, a construção de um parque ecológico
no Aeroporto do Carlos Prates. Estamos enviando um requerimento
para que sejam convidados a comparecer a esta Casa, na próxima
quinta-feira, os Secretários Anastasia e Danilo e todas as pessoas do
Governo que têm conhecimento do que será construído naquele local.

Conversei, hoje cedo, com o Secretário do Governo. Um centro
administrativo naquela área é importante para Deputados e
Vereadores, pois servirá para evitar conversas atravessadas, como
aconteceu ontem. O Governador nunca intimou ninguém. Ele fez um
estudo que será aproveitado e apresentado à população.

Tenho certeza de que a preocupação com o sistema viário, com o
problema de saneamento, servirá ao estudo, se esse centro
administrativo ali for construído. O patrimônio da Praça da Liberdade
será valorizado e preservado por toda a Belo Horizonte. Por tratar-se
de assunto relevante, faço esse comunicado.

Na próxima quinta-feira, começa um movimento em Brasília, para o
qual estou colhendo as assinaturas dos Deputados. Na oportunidade,
lutaremos por um transporte público mais humano, mais justo e mais
barato. Peço a colaboração de V. Exa., Sr. Presidente, e dos demais
pares para levarmos a representação dos Deputados desta Casa a
Brasília. Hoje, o trabalhador não consegue mais voltar para casa;
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prefere trocar o vale-transporte por alimento. Ele começa a dormir
no emprego, devido ao alto custo do transporte público não só em
Minas Gerais, mas também em todo o Brasil.

E um absurdo vermos os integrantes dos Correios andando de graça
nos ônibus, quando quem paga a passagem deles é a população
mineira, principalmente a belo-horizontina. Na Câmara de
Compensação, quem paga é quem usa o ônibus. Apelo à Câmara
Federal que retire definitivamente a gratuidade das agências dos
Correios, porque o brasileiro, o mineiro e, principalmente, o belo-
horizontino não conseguem pagar suas passagens. Obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, vejo o clamor dos
administradores e tenho a certeza de que esta Casa terá sensibilidade
e votará esse veto hoje. E importante a participação popular, pois vem
sensibilizar os Deputados e representantes do Governo; porém, o que
me traz aqui hoje é o fato de que tivemos aqui a Primeira Conferência
das Cidades de Minas Gerais, quando contamos com a presença do
Ministro das Cidades, Olívio Dutra. Novamente, volto ao tópico da
moradia em Minas Gerais e em todo o Brasil. Relatarei alguns
números para esta Casa e visitantes: em Minas Gerais, o déficit
habitacional, de acordo com os Governos Federal e Estadual, é de
600 mil moradias; no Brasil, são necessárias 6.600.000 residências
para cobrir o déficit habitacional. Além disso, 12 milhões de
habitações, em todo o País, precisam ser reformadas ou
remodeladas. Nenhum cidadão brasileiro quer ter sua casa doada ou
receber, de graça, do Governo sua residência. Como Deputados e
pessoas que participam do Governo, sabemos que governo algum do
mundo dispõe dos recursos necessários para dar essas casas.

São 6 milhões de residências que precisam ser construídas, no caso
específico de Minas Gerais, 600 mil casas. São pessoas que moram
às margens de rodovias e famílias inteiras que moram em cômodos
sem condições de moradia. Essas famílias não querem casa de graça,
mas um emprego digno para poderem estabelecer crédito e comprar
sua casa própria.

Com os juros nas estrelas, o sonho da casa própria vira o pesadelo
da prestação impagável. A CEF tem a obrigação de ser social, pois
pega recursos do FGTS para financiar a casa própria. Deveria
financiá-la a juros de 6% ao ano, mas o que se vê são juros de 30%
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ao ano, juros recalculados de acordo com o 10PM, com índices
impagáveis que chegam a 50% ao ano. Assim, o cidadão que
consegue o empréstimo não consegue pagar a casa própria.

Na conferência, o Ministro Olívio Dutra falou da necessidade do
financiamento. Peço ao Presidente Lula que reveja a política da casa
própria, pois a CEF não a tem gerenciado bem. O Presidente Lula
deve tomar uma decisão enérgica e dizer para os burocratas da Caixa
que os juros financiados para o cidadão adquirir sua casa própria não
são sociais, mas juros que o matam, tornando o sonho da casa
própria no pesadelo da prestação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 10, transferi-Ia ao Deputado Sargento Rodrigues.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Obstaríamos de levar nossa
preocupação ao Governador Aécio Neves quanto à questão da
segurança pública. Na condição de Presidente da Comissão de
Segurança Pública, não poderia deixar passar em branco o que se
anuncia com a chegada dos projetos referentes à taxa de segurança
pública.

Esta Casa Legislativa recebeu, em 16/9/2003, seis projetos de lei,
de autoria do Governador, visando corrigir monetariamente um rol
extenso de taxas e criando algumas novas destinadas ao custeio das
atividades que os Bombeiros e os policiais militares prestam na área
de segurança pública estadual; ademais redefinir alguns aspectos de
taxas cobradas pelo desempenho de atividades prestadas pela Polícia
Militar em eventos promovidos por particulares.

Antevendo o cenário de poucos recursos com que terá de lidar
nesses próximos anos, o Governador Aécio Neves tem se esforçado
em buscar um aumento consistente de receita para, entre outras
coisas, investir em melhorias - em caráter prioritário - na área de
segurança pública. Assim, chegou-nos o Projeto de Lei n° 1.078/2003,
que, juntamente com os demais projetos de reformulação de outras
taxas, tem por fim anunciado angariar mais de R$ -100.000.000,00 por
ano para os cofres públicos estaduais.

Reconheço que o Governo tem tentado fazer a sua parte, mas o
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nosso Governador não pode cometer, nem deixaremos que
cometa, os mesmos erros cometidos pelo Governador Itamar Franco.
Explico-me: o Governo anterior obteve arrecadação recorde com as
taxas de segurança pública - mais de R$200.000.000,00 por ano -,
embora só tenha aplicado no setor cerca de 74% dos recursos
obtidos, que eram destinados exclusivamente à segurança pública
estadual, ou seja, mais de R$50.000.000,00 foram desviados para
outras demandas governamentais, sendo que esse montante, por ser
oriundo de tributo vinculado, não poderia, constitucionalmente, ser
aplicado fora da sua destinação legal.

Ora, esmiuçando em números o que tenho dito, é bom que todos
saibam - conforme nos explica o Ofício n°688/2003, encaminhado
pelo Sr. Fuad Noman Filho, Secretário da Fazenda, que veio em
resposta ao Requerimento n° 653/2003, da Comissão de Segurança
Pública - que, embora tenham sido arrecadados, em 2002,
R$201.944.635,14, não houve comprovação de aplicação, em
qualquer órgão ou atividade de segurança pública estadual, de
R$52.328.389,79. São exatos 25,91% de um total de recursos
considerável. Pergunto-me: Onde foram parar? No temeroso buraco
negro do Tesouro?

Em 2001, já haviam sido R$2.818.734,24, que não foram aplicados
na extinta Secretaria de Segurança Pública, nas Polícias Civil e Militar,
muito menos no Corpo de Bombeiros. Novamente, pergunto-me:
Onde foram parar?

Agora, em 2003, chega a este parlamento uma demanda
governamental por mais recursos. Sem desconhecer os esforços do
Governador Aécio, estranha-me o seguinte fato: se nem os recursos
existentes têm sido aplicados - são mais de R$52.000.000,00, nos
últimos dois anos -, por que aceitaríamos autorizar o Executivo a
arrecadar, em nome da segurança pública estadual, outros
R$1 00.000.000,00?

Reitero que a minha finalidade é alertar o Governo para o fato de
que as opções por ele tomadas devem ser profundamente claras, uma
vez que nenhuma taxa pode ser criada ou majorada se não for para
ser destinada à atividade ou à prestação de serviço a que se vincula.
Nós, representantes do povo, não podemos permitir que as taxas de
segurança pública e as demais se desvirtuem, tornando-se mero
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mecanismo de contenção do rombo no caixa único do Tesouro
Estadual, porque o Governo passado esqueceu-se de que não lhe era
dado alegar para a sociedade que cobraria uma taxa para, por
exemplo, assegurar o reaparelhamento do Corpo de Bombeiros e, ao
final, destinar os recursos para outras sendas não elucidadas "a priori"
e bem distantes da própria segurança pública.

Aviso a todos que se é realmente imoral deixar a sociedade sem um
Corpo de Bombeiros suficientemente capaz de fazer frente aos
problemas e riscos que a própria sociedade sofre, profundamente
mais imoral e até ilegal é arrecadar taxas teoricamente vinculadas à
segurança pública e não aplicá-las onde devem ser aplicadas.
Valemo-nos de um argumento muito legítimo - proteger a sociedade -
para arrecadar, sem reverter em melhorias consistentes, a fim de
justificar a existência das tais taxas.

Venho a este Plenário pedir ao atual Governo que tome as devidas
precauções em tempos de escassez de recursos, não cometendo os
mesmos erros do ex-Governador Itamar Franco, ao se valer das taxas
de segurança pública para fazer frente ao rombo do Tesouro Estadual.
Ora, é sabido de todos nós que a única aplicação juridicamente
possível para o recurso oriundo de tais taxas se encontra nas próprias
atividades da segurança pública.

Sem a devida planilha de investimentos dos órgãos mineiros de
segurança pública, temos a pontuar que a proposta governamental
vem acompanhada de algumas sérias restrições, para que possamos
aprová-la, particularmente, no que concerne às novas taxas
vinculadas à prestação de serviços na área de segurança pública, tais
como a Taxa de Serviço Potencial de Extinção de Incêndio e a Taxa
de Expedição de Boletim de Ocorrência, quando da ocorrência de
acidente de trânsito sem vítima.

Por mais que o argumento central do Executivo Estadual seja o de
obter recursos para investir na segurança pública, ampliando, por
exemplo, os investimentos na infra-estrutura de que dispõe o Corpo
de Bombeiros, não é possível crer, com base no balanço dos últimos
dois anos, que as taxas propostas sejam, na atual conjuntura fiscal do
Estado, para aprimorar a estrutura, ampliando os gastos já
profundamente escassos.

Para se ter comprovação fática da justeza de nossa preocupação,
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trago comigo, para disponibilizar a todos, dados da execução
orçamentária dos últimos dois anos na área de segurança pública, em
especial com a aplicação das muitas taxas já existentes na legislação
estadual. Pasmem, prezados companheiros. Atualmente arrecadamos
mais de R$200.000.000,00 por ano, para fazer frente às deficiências
do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar e Civil. Novamente o
Governo pretende arrecadar mais R$100.000.000,00, sem antes nos
explicar por que, ainda no Governo Itamar Franco, deixou de aplicar
mais de R$50.000.000.00. Do ponto de vista do ordenamento
tributário inscrito na nossa Constituição da República, deveria
necessariamente ter aplicado.

Se estivéssemos investindo, como seria de se esperar, todos os
recursos arrecadados com a taxa de segurança pública nessa áreà,
por que sobrariam mais de R$54.000.000,00 para ir para o caixa único
indecifrável do Estado? Pergunto, em seguida, por que teríamos a
necessidade de ampliar as taxas se não foram aplicados, nos últimos
dois anos, os recursos já existentes na área-fim a que se destinam as
taxas atuais?

Lembro-lhes, enfim, de quando vimos, no inicio deste ano, um
Coronel do Corpo de Bombeiros dizer que o aparato de que o órgão
dispõe hoje não lhe daria condições de fazer frente a um incêndio em
edifício com mais de quatro andares. Do quinto andar em diante, seria
uma entregá de nossas expectativas de salvação nas mãos de Deus.
Vejam vocês que esse desabafo do Coronel se deu durante reunião
da Comissão de Segurança Pública, quando questionamos a
viabilidade operacional da PMMG e do CBMMG, depois dos cortes
horizontais de 20% e 30%, respectivamente, dos já mirrados
orçamentos de que dispunham.

Os números da execução orçamentária, os relatos tomados nas
audiências da Comissão de Segurança Pública, nas quais debatemos
o sucateamento e a falta de investimentos no setor, bem como a
pouca clareza quanto à priorização, ao longo dos últimos anos, da
segurança pública em Minas, colocam-nos em tal estado de
preocupação que somos obrigados a cobrar do Governo que tome
cuidado ao tentar legitimar um aumento da sua base de arrecadação,
alegando, mais uma vez, que os recursos a serem obtidos serão
aplicados para minimizar o sentimento de insegurança da população.
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Sejamos cautelosos, prezados colegas de parlamento, pois, se

autorizarmos mais essa fonte de receita para o Estado, acreditando
ser ela vinculada, deveremos cobrar a aplicação integral dos recursos
obtidos no setor a que se destinam. E dever de cada Deputado e do
próprio Governador não repetir os erros do passado, sob pena de, na
verdade, estarmos a iludir o cidadão - grande mandante do poder de
representação em nós investido - com a promessa vazia de que, ao
pagar mais, verá suas Polícias Civil e Militar reaparelhadas, bem
como o Corpo de Bombeiros mais bem equipado.

Que fique absolutamente claro que, se vier o aumento das taxas de
segurança pública, que também venham a ampliação e a melhoria dos
gastos no orçamento e na execução orçamentária na área de
segurança pública estadual. Nenhuma outra taxa poderá ser aprovada
sem a informação sobre onde serão aplicados os recursos
arrecadados. Encerro meu alerta, com a conclusão: é inadmissível
que autorizemos o Executivo a cobrar, em nome da segurança pública
estadual, taxas que não têm sido, historicamente e em sua inteireza,
aplicadas nos órgãos e atividades da segurança pública em Minas.

Não poderíamos deixar de alertar o Governo Estadual quanto ao
pacote dos projetos enviados a esta Casa, referentes às taxas de
segurança pública. Gostaria de tornar público, mais uma vez, que, em
20/2/2003, apresentei requerimento para encaminhamento de ofício
ao Secretário Fuad Noman, solicitando informações sobre as taxas,
com o seguinte teor: "O Deputado que este subscreve requer de V.
Exa., com fulcro no art. 232, inciso V, c/c o art. 103 do Regimento
Interno, sejam solicitados ao Secretário de Estado da Fazenda
documentos relativos à arrecadação e aplicação, se possível com a
especificação das execuções orçamentárias respectivas, das taxas
que, direta ou indiretamente, são destinadas à segurança pública, nos
exercícios de 2001 e 2002.". A resposta se deu no dia 14/7/2003: "Em
atenção ao Ofício n° 1.331/2003, Requerimento n° 243/2003, informo,
a seguir, os valores arrecadados, referentes às taxas de segurança
pública, nos exercícios de 2001 e 2002. Exercício de 2001,
R$114.176.212,62. Exercício de 2002, R$201.944.635,14." Para
nosso espanto, ao tentar saber, com maior clareza, os valores
específicos e sua destinação, natureza da despesa, a resposta foi o
código 3132, no exercício de 2001, referente a outros serviços e
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encargos, ou seja, não houve detalhamento e o valor era:
R$71.898.000,00. No exercício de 2002, no mesmo código, outros
serviços de terceiros e pessoa jurídica e o valor: R$78.462.000,00.

Certamente, os Vereadores cobraram por esses favores.
Infelizmente, a autoridade policial está quebrada, a partir do momento
em que as Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar estão
sujeitos a esse tipo de favores de Prefeitos, Vereadores, comerciantes
e setores privados da sociedade.

A comunidade tem-se organizado por meia dos CONSEPs. O
cidadão tem procurado o poder público para contribuir, mas não é
justo que venha a pagar mais uma vez por uma taxa de segurança.
Conforme nos revela resposta do Secretário da Fazenda, essa mesma
taxa não está sendo aplicada da forma como deveria.

Portanto, deixo claro que levei ao conhecimento dos Deputados
Sebastião Helvécio, Carlos Pimenta e Doutor Ronaldo esse assunto.
O PDT fará reunião na próxima quarta-feira e se pronunciará. Espero
que o Deputado Sebastião Helvécio, em nome da bancada, informe
que o PDT não acompanhará essa votação e não aprovará mais taxas
em favor da segurança pública, até que se explique por que os
recursos destinados à segurança pública estão indo para o chamado
"buraco negro" do Estado.

Não podemos permitir que essas taxas sejam encaminhadas dessa
forma. Há projeto, de minha autoria, que trata do Fundo Estadual de
Segurança Pública. O projeto propõe um conselho de fiscalização.
Portanto, os recursos da taxa de segurança pública poderiam ser
aplicados no Fundo Estadual de Segurança Pública ou ser destinados
às Polícias Militar e Civil e ao Corpo de Bombeiros. Só assim teremos
a garantia de que o cidadão pagará a taxa, mas verá o
reaparelhamento e o reaquipamento dos órgãos que compõem o
sistema de defesa social do Estado.

Em nome da Bancada do PDT, não podemos permitir que esses
projetos não sejam discutidos, pois devem ser melhor esclarecidos.
Em resposta ao requerimento, o Secretário da Fazenda deixa claro
sobre a aplicação das taxas arrecadas em 2001 e 2002. Ou seja, não
sabemos onde foram parar os R$54.000.000,00.

Volto a insistir, no interior temos delegacias e quartéis da Polícia
Militar sem viatura, armamento adequado, computador; enfim, sem
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infra-estrutura básica para se realizar a atividade operacional, o
trabalho de segurança pública. Faz-se necessário que tenhamos os
recursos, mas que sejam vinculados.

Tive a felicidade de ausentar-me do Plenário e não participar da
votação da taxa de licenciamento, que naquele momento
representava R$33,00, e - parece-me - hoje está em torno de
R$47,00. Mais uma taxa de segurança pública votada na legislatura
passada.

Tenho certeza de que o PDT buscará do Governador do Estado
posicionamento mais claro e objetivo sobre a aplicação das taxas de
segurança pública, para não incorrer no mesmo erro do Governo
passado. Esclareço que a má aplicação desses recursos em 2001 e
2002 não foi de responsabilidade do Governador Aécio Neves, mas
não posso, como Presidente da Comissão de Segurança Pública,
deixar de alertá-lo, porque, em todas as cidades, há queixa na área de
segurança pública: falta de viatura, de combustível e de equipamento.

Não apenas a Comissão de Segurança Pública recebe reclamações.
Para o Estado reagir contra o crime, são necessários recursos e
reaparelhamento dos policiais à altura. Em várias delegacias da
Capital faltam equipamentos e viaturas. lcaraí, com 22 mil habitantes,
é desprovida de viaturas. Como essa população pode permanecer
tranqüila, sabendo que a viatura mais próxima encontra-se em Novo
Cruzeiro, a cerca de 50km de distância, demorando duas horas para a
obtenção de reforço policial?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por
tomar atitude corajosa de cobrar do Governo definições acerca da
destinação das taxas. Dos projetos, o Governador pediu regime de
urgência em um; os outros tramitam apenas nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
As demais, como a Comissão de Administração Pública e a de Defesa
do Consumidor, não examinarão as proposições.

Não há garantia de que as taxas sejam destinadas à segurança
pública ou ao Corpo de Bombeiros. Não conhecemos o destino de
pelo menos R$54.000.000,00 da taxa destinada ao licenciamento de
veículos, contra a qual a Bancada do PT se posicionou. Certamente
não foram destinados à segurança pública, principal desculpa para se
criarem taxas. 0 que o povo pensa sobre a criação de tantos impostos
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para a segurança pública? Sem entender o porquê de o Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar não estarem equipados, já que paga
muitas taxas, poderia julgar os policiais militares e os Bombeiros
preguiçosos.

As taxas criadas destinam-se ao caixa único do Estado. Em se
tratando da Polícia Militar, permite-se cobrar taxas por serviço
operacional de policiamento ostensivo em caso de segurança
preventiva, em eventos de qualquer natureza, que envolvam reunião
ou aglomeração de pessoas, como congressos, seminários,
convenções, encontros, feiras, exposições, promoções culturais,
esportivas, etc. Somente nesse caso, há possibilidade de cobrança da
Polícia Militar, ou seja, da prestação de seu serviço em eventos de
qualquer natureza que envolvam reunião. Ele depois detalha e
especifica.

Na proposta atual do Governo, cria-se uma tabela com vários itens.
São três páginas de tabela do que se poderia cobrar, ou seja, de qual
serviço da PM se cobraria do cidadão. Além de eventos, inclui a
possibilidade de atendimento a ocorrências e solicitações, não
classificadas em outros itens, com emprego de policial militar e
veículos operacionais, conforme o tipo de utilização. Qualquer tipo de
solicitação ou ocorrência considerada para interesse privado pode ser
cobrado. Evidentemente, assalto a uma mercearia ou a uma casa
pode ser considerado privado. Quem disse que o Governo assim não
considerará? O preço é alto.

Então, criam-se outras tabelas que não são apenas os eventos, que
foram muito majorados. Abrem-se outras possibilidades de cobrança.
A população será extremamente prejudicada com a cobrança de mais
taxas para a segurança pública, dever do Estado. Paga-se imposto
exatamente para se prevenir. Esse é o conceito de segurança pública.
E certo cobrar por qualquer ocorrência da PM?

A tabela "B", que se refere aos serviços do Corpo de Bombeiros, traz
a mesma coisa. Atualmente, vale a tabela antiga, que diz que o Corpo
de Bombeiros é praticamente serviço de vistoria, ou seja, prevenção
como vistoria. O Bombeiro cobra quando realiza esse serviço.

Então, criaram uma tabela tão grande, que diz que o Estado cobra
por qualquer ocorrência do Corpo de Bombeiros. Isso não é possível.
Para que servem os impostos, se teremos de pagar cada ação que
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precisarmos da PM ou do Corpo de Bombeiros? É evidente que
essas taxas são indevidas.

Alivio-me, ao ouvir vozes vindas de partidos que não são da
Oposição, com visão crítica, não dizerem simplesmente 'amém". Eles
vêm a esta Casa reforçar um coro que não é apenas do PT-PCdoB,
mas também de grande parcela da população mineira, que, quanto
mais entende o projeto, mais assustada e contrária a ele fica.
Deputado Sargento Rodrigues, parabéns!

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, Deputado Rogério
Correia. No art. 144, a Constituição é bem clara quando diz que
segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de
todos. Não podemos permitir que o simples deslocamento de uma
viatura, para atender a uma ocorrência de acidente sem vítima e
realizar o registro policial, seja para pretensão posterior de acionar
uma seguradora. O cidadão tem direito a esse atendimento. Em
hipótese alguma devemos deixar que o cidadão pague por essa
ocorrência policial. Daqui a pouco ninguém chamará o 190 porque
ficará com medo de o policial chegar com um talão de nota fiscal e
cobrar pelo serviço. Não podemos caminhar nessa direção.
Entendemos que situação semelhante, da taxa para o Corpo de
Bombeiros, é completamente destituída socialmente. E um absurdo
que os moradores de uma casa acima de 60m 2 paguem por essa taxa.

Levamos isso ao conhecimento dos companheiros do PTB, para que
se manifestassem. De antemão, afirmo que o partido não concorda
com essa situação. O Deputado Sebastião Helvécio, Líder da
Bancada, posicionar-se-á em nome dela. Certamente, levará a
discussão ao Deputado Antônio Carlos Andrada, Líder do bloco, e ao
Líder do Governo, para que discutamos a matéria de maneira mais
clara, objetiva, sensata e encontremos uma saída mais viável. Com  a
resposta do Secretário da Fazenda, isso ficou claro. O Governador
Aécio Neves e os Líderes do Governo nesta Casa devem me
entender.

O Governador Aécio Neves e os demais Líderes do Governo nesta
Casa têm que entender que, na qualidade de Deputado oriundo das
forças de segurança pública, Presidente da Comissão de Segurança
Pública, não tenho como chegar para os policiais civis e militares e
dizer que as taxas estão sendo bem aplicadas, porque não estão.
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Disse aos meus companheiros que estaria fiscalizando a
aplicação das taxas de segurança pública. Se necessário, usaremos
esta tribuna para dizer ao Governador do Estado que está errado, que
não podemos mais taxar o cidadão, ou pelo menos que se apliquem
corretamente as taxas. Tenho andado por todas as regiões deste
Estado e vejo municípios com destacamentos policiais e delegacias
de polícia entregues às baratas, em péssimo estado, sem os
equipamentos necessários para executar sua função, como já disse
aqui por várias vezes.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Muito obrigada,
Deputado. Quero também lamentar essa taxação que vem por aí, seja
em relação ao Corpo de Bombeiros, seja em relação à segurança.
Parece-me que seremos obrigados a pagar três vezes pela
segurança. Diz a Constituição que segurança é direito de todos e
dever do Estado. Já pagamos imposto para termos policiamento, para
que a Polícia tenha viaturas, fardas, armamentos e tudo o que é
necessário. No meu bairro e em vários outros de Belo Horizonte existe
uma outra cobrança. Há uma associação de bairro que fez um apelo
aos moradores para que cada um pagasse a ela para equipar os
policiais que garantiriam a segurança naquele bairro. A cobrança já
vem embutida no condomínio. Queira ou não, tem que pagar. Isso
acontece também para os que moram em casas. De dois em dois
meses há uma reunião para prestação de contas. Todos os
associados são convidados, e lá são apresentados o balancete e a
prestação de contas, com todos os equipamentos adquiridos,
combustível, tudo muito bem explicado sobre o pagamento que
fazemos pela segunda vez.

Agora vem uma terceira cobrança apresentada pelo Estado, para se
ter garantia em qualquer evento ou reunião, num conflito, numa batida
de carro e outras situações.

Vejo que atualmente não existe segurança. Vivemos apavorados,
colocando grades em nossas casas, cada um se defendendo como
pode. Mas, se ela não existe para nós, que temos condições de
colocar grades em nossas casas, de ter porteiro físico no prédio onde
moramos, fico imaginando para os pobres que moram na periferia,
que não podem pagar essa taxa extra para ter segurança. Com
certeza, terão que agüentar toda a violência, sem ter a quem recorrer,
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principalmente quando se fala em pagar para chamar o Corpo de
Bombeiros ou a polícia. Com certeza, aqueles que têm mais
dificuldade econômica, se quiserem dar uma festinha em sua casa,
em seu bairro, terão que se arriscar sem segurança policial para ver
se a festa sai mais barata, podendo ocorrer violência sem proporções.

Se existe uma casa com perigo de incêndio, com fios expostos, não
chamem o Corpo de Bombeiros, porque se vai pagar antes da hora. Aí
ocorrem o incêndio e o prejuízo. Infelizmente, estamos pagando e não
temos segurança. Estamos expostos a todo tipo de acidente e
violência.

Queremos lamentar esse abuso de taxas, um imposto pago três
vezes. Apesar disso, continuamos sem segurança. Muito obrigada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, parabenizo V. Exa, pelo pronunciamento.

Gostaria de relembrar o nobre Cafunga quando dizia: "O errado é
que é o certo no País". E recordar é viver. Essas taxas que estão para
ser aprovadas pela Casa, principalmente as relacionadas com a
segurança pública, não precisariam existir. Por exemplo, o ex-
Governador Itamar Franco, hoje Embaixador do Brasil na Itália,
quando era Governador arrecadava com a Loteria do Estado de Minas
Gerais cerca de R$2.500.000,00, por mês, com previsão de
R$46.000.000,00 por ano. Esses recursos vinham das maquininhas
caça-níqueis que aí estão. No entanto, S. Exa. retirou a
regulamentação. O Ministério Público então representou contra a
regulamentação. Os donos de máquinas pararam de pagar os
impostos, o Estado parou de arrecadar, mas tudo está funcionando
normalmente. Se pegássemos só os recursos da Loteria do Estado de
Minas Gerais oriundos das máquinas caça-níqueis e dos bingos, que
não pagam nenhum centavo para o Estado e para a União, mas
continuam arrecadando sem pagar impostos, teríamos grandes
recursos.

Está chegando o momento de modernizar. Por exemplo, em vez de
criar ou aumentar taxas para a população pagar, temos que criar
taxas para quem não as paga. O bingo e as maquininhas, que estão
funcionando na contravenção, poderiam pagar impostos. Poucos são
os que ganham com o jogo ilegal. Precisamos arrecadar do jogo do
bicho, que existe há 120 anos. 0 banqueiro está funcionando, dando
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um dinheiro aqui e ali, mas o coitado do cambista não tem fundo
de garantia, 130 salário, nada.

Há 16 anos estou na vida pública e cheguei à conclusão de que
temos de nos conscientizar que tudo continua funcionando. O jogo do
bicho é uma realidade e está no sangue do brasileiro. E preciso
colocar imposto em cima do banqueiro do jogo do bicho, dos bingos,
que nada pagam, e das maquininhas. Com a arrecadação sobre
essas atividades, podemos alocar recursos para a segurança pública.

O projeto que aprovamos dava ao Estado de Minas Gerais bons
recursos. Esse projeto daria ao Estado de Minas Gerais
R$100.000.000,00 por ano, o que poderia melhorar muito a segurança
pública. Isso aumentou o salário de uma mixaria que faz "vista grossa"
e coloca o dinheiro no bolso. No entanto, o salário do policial não
melhorou, e a sua condição de vida fica cada vez mais difícil. O jogo
ilegal atende a poucos.

Sempre defendi a legalização dos jogo do bicho, da máquina caça-
níqueis e do bingo, porque são uma realidade. Se o Estado não
arrecada, muitas outras pessoas arrecadam. Não quero arrumar
inimigos, ou mais inimigos, entre aqueles que têm algumas carteiras...
Mas que há alguma coisa debaixo do pano, há. Já melhorou muito,
mas, com certeza, ainda existe alguma "bola". Não sou apenas eu que
diz isso, toda a população sabe. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Alencar
da Silveira Jr. Espero que V. Exa. compareça à reunião do partido
amanhã, de manhã, quando deliberaremos em relação ao projeto das
taxas do Governo. Outros companheiros do PDT já vêm adotando
uma atitude firme sobre os projetos das taxas.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado Sargento
Rodrigues, demais Deputados presentes, amigos das galerias, tenho
parado para pensar e analisar o antes e o pós-eleição. Apoiei o nome
do candidato Aécio Neves ao Governo do Estado de Minas,
principalmente por ter como Vice cidadão que era do meu partido,
Clésio Andrade. Depois da sua posse, vi chegarem a esta Casa
muitas matérias que não benefeciam o funcionário público, mas
prejudicam-no. Tivemos exemplo recente, de 1997, em que até o
senhor, com certeza, estava presente, o chamado Levante da Polícia
Militar, no Governo Azeredo. Na verdade, Itamar Franco não ganhou a
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eleição, mas os funcionários do Estado fizeram tom que Azeredo
a perdesse. E bom o Governador Aécio Neves lembrar-se disso. Não
chegará a lugar algum com este Estado, hoje, com dificuldade
financeira, nem com medidas tão pequenas, que prejudicam
grandiosamente o funcionário público.

Rapidamente, darei um exemplo de que falo de cabeça erguida, por
ser conhecedor da matéria: hoje, temos cerca de 30 mil marajás
empregados no Estado, vindos desde o Governo Hélio Garcia. São
pessoas que têm mais de um emprego, aposentadas, que não
produzem absolutamente nada para o Estado e que ganham, em
média, R$2.500.00 por mês. Se multiplicarmõs esse valor por 30 mil,
chegaremos a R$75.000.000,00, o que apaga quase todo o déficit
público mensal. Por que não ter coragem e determinação de colocar
essas pessoas na rua, valorizando quem trabalha? Isso deveria ter
sido feito na posse, pois o Estado precisa de quem trabalha. E quem
trabalha está sendo prejudicado por aqueles que foram colocados,
apadrinhados por políticos do Governo do Estado.

Portanto, fica aqui minha posição definitiva: adoro o Governo, mas
não sou vaca de presépio e voto contra qualquer tipo de taxa neste
Estado. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Concluindo o nosso
pronunciamento, gostaríamos de deixar claro que a nossa intenção,
ao ocuparmos esta tribuna nesta tarde, é levar nosso alerta ao
Governador Aécio Neves, que sabemos, perfeitamente, ter tentado, de
todas as formas, obter recursos. Sabemos também da
responsabilidade da União e do Governo Federal. Por várias vezes
falei e volto a repetir: as migalhas destinadas ao Estado são
completamente irrisórias, tendo em vista o desdobramento da falta de
combate ao contrabando de armas e ao tráfico de drogas nas
fronteiras do nosso País, chegando, conseqüentemente, ao nosso
Estado e municípios. Portanto, o Governo Federal deveria fazer muito
mais que destinar simples migalhas ao Fundo Nacional de Segurança
Pública dos Estados, deixando o tráfico de drogas arrebentar nossas
famílias e nosso tecido social.

Portanto, é necessário que venhamos aqui não apenas cobrar do
Governador Aécio Neves uma posição firme em relação à segurança
pública, mas também o mesmo do Governo Federal, que, há mais de
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uma década, tem deixado esse assunto em último plano.

Precisamos cobrar do Governo Lula uma posição firme, para que,
realmente, invista em segurança. A União não precisaria mandar
nenhum centavo para os Estados da Federação se investisse na
Polícia Federal e nas forças armadas, a fim de atuarem nas fronteiras
do País, principalmente nas áreas extensas com a Colômbia, Bolívia e
outros países produtores de pasta-base de cocaína. Dessa forma,
certamente, o impacto na segurança das cidades seria menor.

O Governo do Estado não pode mais sacrificar a população com
tantas taxas, Estamos atentos, cobrando do Governo Federal uma
posição séria. Não podemos estar debitando essa culpa apenas aos
Estados federados. E necessária a consciência do Governo Federal
de que é devastador, nas cidades, o estrago causado por sua
inoperáncia, ao combater, de forma pífia, o contrabando de armas e o
tráfico de drogas das fronteiras. Há, portanto, uma responsabilidade
enorme do Governo Federal na segurança pública.

Não poderíamos deixar de manifestar nossa preocupação, mesmo
porque nossas bases cobram-nos uma posição firme. Essa é a nossa
posição e a do PDT. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Parece-me que não há quórum para a

continuação dos trabalhos. Solicito o 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,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de logo mais,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária de amanhã, dia 24, 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 2a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 9/9/2003

As 15 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 Leonídio
Bouças. Havendo número regimental, a Presidente "ad hoc",
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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 eleger o Presidente e o Vice-
Presidente da Comissão e a determinar dia e horário das reuniões
ordinárias. A Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Maria Tereza
Lara para atuar como escrutinadora. Feita a apuração dos votos, são
eleitas para Presidente a Deputada Lúcia Pacífico e para Vice-
Presidente a Deputada Vanessa Lucas, ambas por unanimidade. A
Deputada Lúcia Pacífico dá posse à Vice-Presidente e passa a ela a
Presidência da reunião. A Vice-Presidente, por sua vez, dá posse à
Presidente e retorna a ela a direção dos trabalhos. Prosseguindo, a
Presidente comunica que a Comissão se reunirá ordinariamente às
quartas-feiras, às 10 horas, com o acordo dos membros presentes. O
Deputado Leonídio Bouças, com a palavra, parabeniza as
parlamentares eleitas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara - Vanessa Lucas -

Irani Barbosa.
ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, EM

10/9/2003
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olívia, Djalma Diniz e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a determinar o dia e o horário das reuniões ordinárias; a
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Djalma Diniz para atuar como
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escrutinador. Realizada a votação, é anunciado o seguinte
resultado: para Presidente, a Deputada Maria Olívia, e para Vice-
Presidente, o Deputado Laudelino Augusto, ambos com três votos. A
Deputada Maria Olivia faz a proclamação dos Deputados eleitos e
empossa no cargo de Vice-Presidente o Deputado Laudelino Augusto.
Este, por sua vez, empossa a Presidente, Deputada Maria Olivia, que
informa que a Comissão se reunirá tods às quartas-feira, às
14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto - DjaIma Diniz.	-
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE COMISSÃO

ESPECIAL DO ANEL RODOVIÁRIO, EM 11/9/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Gustavo Valadares, Célio Moreira, André Quintão e•
Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Havendo número-
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por ser a primeira
reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e estabelecer dia e horário das
reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, determina sejam
distribuídas as cédulas de votação aos Deputados e convida o
Deputado Miguel Martini para atuar como escrutinador. Feita a
contagem dos votos, registram-se cinco votos para Presidente e cinco
para Vice-Presidente, tendo o Deputado Fábio Avelar sido eleito
Presidente, e o Deputado Gustavo Valadares, Vice-Presidente. Ato
contínuo, o Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente eleito e
passa-lhe a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente empossa o
Presidente eleito e retorna a ele a direção dos trabalhos. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado Célio
Moreira como relator da matéria. Fica acordado que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às terças-feiras, às
15h30min. 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
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Fábio Avelar, Presidente - André Quintão - Doutor Viana.

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 16/9/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Marília Campos e Elmiro Nascimento, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, a Deputada Marília Campos, no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Jaime Martins,
Deputado Federal, encaminhando cópia de ofício do Sr. Gilson Luiz
Freitas de Andrade, Chefe da Assessoria da CEF, publicado no "Diário
do Legislativo" em 4/9/2003. 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 2 0 turno, do Projeto
de Lei n°411/2003 na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado
André Quintão, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.261, 1.276, 1.288, 1.324 a 1.326, 1.329 e 1.33012003. 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 Padre João, em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação de
desemprego de centenas de garimpeiros que trabalham na extração
de ouro nos córregos Antônio Pereira e Xaxá, situados no Distrito de
Antônio Pereira, município de Ouro Preto; Célio Moreira, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a reparação dos
prejuízos sofridos por 64 famílias que ficaram desabrigadas em virtude
da inundação ocorrida no município de Sarzedo em 17/1/2003.
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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, 23 de setembro de 2003.
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos - Adaklever Lopes.
ATA DA iga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 16/9/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Doutor Viana, Padre João e Luiz Humberto Carneiro, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Domingos Sávio, Paulo Piau, Weliton Prado. Havendo número
regimental, o 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 discutir a
possibilidade de intercessão junto ao Governo Federal com vistas à
reativação do Pró-Álcool e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Chefe Substituto do Gabinete do Ministro
Roberto Rodrigues, informando a impossibilidade de seu
comparecimento a audiência pública nesta Comissão e designando o
Sr. José Nilton de Souza Vieira, Coordenador Geral de
Acompanhamento e Avaliação do Departamento do Açucar e do
Álcool deste Ministério, para representá-lo. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o
assunto em pauta. Registra-se a presença dos Srs. José Nilton de
Souza Vieira, Coordenador-Geral de Acompanhamento e Avaliação
do Departamento de Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura;
Deputado Federal Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, Secretário de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Custódio Cotta
Martins, Presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool
e da Indústria do Açúcar em Minas Gerais; Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais -
FAEMG -; Sr. José Maria Mendes Henriques, engenheiro agrônomo
em Divinópolis, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Padre João (2) em que
solicita seja constituída comissão composta por membros da
Comissão de política Agropecuária e Agroindustrial desta casa, da
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da
FAEMG, do SINDIAÇUCAR e SIAMIG, para realizarem visita à.
Ministra de Estado de Minas e Energia, com o objetivo de discutir a
implementação de um novo programa de estímulo à produção de
Álcool no País; e em que solicita audiência pública para discutir à
situação dos pequenos produtores rurais de Piranga e região, que
buscam alternativas de produção agrícola em substituição ao carvão
vegetal e que a reunião seja realizada na cidade de Rio Espera, e não
na cidade de Piranga, conforme consta no requerimento aprovado por
esta Comissão no dia 10/06/2003; e do Deputado Domingos Sávio em
que solicita audiência pública na cidade de Bom Despacho com o
objetivo de debater, com os convidados que menciona, alternativas de
apoio à implementação do Programa Pró-Milho naquele município.
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, 23 de setembro de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro -

Doutor Viana.
ATA DA 1 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 17/9/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este à Deputada
Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BPSP), Leonídio
Bouças e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adalclever
Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a leitura da ata
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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 informa o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Presidentes da ASSESPRO-MG, da SINDINFOR, da FUMSOFT e da
SUCESU, manifestando apoio à proposta de que . a Comissão passe a
se chamar Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e
Informática e que tenha como competência a política e o sistema de
informática; do Presidente do Conselho Estadual de Educação,
exemplares da revista"Dei Rey Jurídica", que publica o artigo do
Conselheiro José Januzzi de Souza Reis; informação técnioa da
Consultoria Temática em resposta à solicitação da Comissão sobre a
possibilidade de concessão de apostilamento aos Diretores de escola;
ofícios do Reitor em exercício da Universidade Federal de Uberlândia,
encaminhando manifestação do Conselho Universitário referente à
reforma da previdência, em tramitação no Senado Federal; do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, informando que a
elaboração do plano de carreira dos trabalhadores em educação
encontra-se em fase inicial, O Presidente, no dia 9, avocou a si a
relatoria, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 178 e 324/2003. No dia
16, designou o Deputado Weliton Prado para relatar, em turno único, o
Projeto de Lei n° 120/2003; a Deputada Ana Maria Resende, para
relatar, em 1 0 turno, os Projetos de Lei n

o
s 268 e 271/2003; e o

Deputado Sidinho do Ferrotaco, para relatar, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 812/2003. O Presidente, em virtude da mudança na Comissão,
manteve o Deputado Dalmo Ribeiro Silva na relatoria dos Projetos de
Lei nos 320, 585, 611 e 625/2003 e redistribuíu o Projeto de Lei n°
90/2003 ao Deputado Leonídio Bouças. O Presidente suspende os
trabalhos para deliberação em Plenário. Reaberta a reunião, registra-
se a presença da Deputada Ana Maria Resende. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
39/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de
redistribuição), na forma do Substitutivo n° 1 que apresenta; e
326/2003 (relatora: Deputada Ana Maria Resende), com as Emendas
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de n

o
s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 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
1.260, 1.269 5 1.272, 1.273, 1.293, este, na forma do Substitutivo n° 1,
1.299, 1.331, 1.345, 1.347/2003. Passa-se à 30 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Chico Simões, solicitando a
realização de • reunião, na Câmara Municipal de Caratinga, para
debater a implantação do transporte escolar dos alunos da rede
estadual de ensino da região; do Deputado Biel Rocha, solicitando
seja realizada reunião para debater o Projeto de Lei n° 473/2003; do
Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja realizada reunião conjunta
com a Comissão de Saúde para debater a situação dos cursos de
medicina das instituições de ensino superior que menciona; do
Deputado Padre João, solicitando seja realizada reunião para debater
o Projeto de Lei n° 43/2003; do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando à Secretária de Educação informações sobre a denúncia
de que há uma criança de 12 anos ministrando aulas para alunos do
ensino fundamental da E. E. Antônio José Ribeiro, da Capital; do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando manifestação de aplauso
ao Prof. José Januzzi, membro do Conselho Estadual de Educação,
pelo artigo publicado na revista "Dei Rey Jurídica'. O Presidente
informou que apresentará em Plenário requerimento solicitando
informações à Loteria do Estado sobre a modalidade de jogo "Ligue-
Minas". 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, 24 de setembro de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonidio

Bouças.
ATA DA 21° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 17/9/2003
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Fábio Avelar e Leonardo Quintão, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Senadora Ana Júlia Carepa, publicado no
"Diário do Legislativo" de 12/9/2003; do Prefeito de Contagem, Ademir
Lucas, em resposta ao Requerimento n° 1.182/2003, desta Comissão;
e do Gerente Executivo do IBAMA-MG, em reposta ao Requerimento
n° 878/2003, desta Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" de
4/9/2003. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
784/2003, no 1° turno, para o qual avocou a si a relatoria da matéria, e
do Projeto de Lei n° 693/2003, no 1° turno, redistribuído ao Deputado
Fábio Avelar em virtude de mudança de composição desta Comissão.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres, em turno único, do Projeto de Lei n° 385/2003, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, com
a Emenda n° 1 (relator: Deputado Leonardo Quintão, em virtude de
redistribuição); e Projeto de Lei n° 693/2003, no 1° turno, que conclui
pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 2 (relator: Deputado Fábio
Avelar). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
1.266/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo -

José Milton.
ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
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Às 1 6h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalclever Lopes, Paulo Piau, Sidinho do Ferrotaco e Domingos Sávio
(substituindo este ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado José Henrique. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o Requerimento n° 1.410/2003, do Colégio de Líderes. 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° 1.410/2003 com a Emenda n°
1. 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, 23 de setembro de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Adalclever Lopes - Gil Pereira.

ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 23/9/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani e Marília Campos, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Adalclever Lopes. 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 contratação de cooperativas de trabalho e de serviços
terceirizados por empresas legalmente constituídas. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 816/2003,
em turno único (Deputado André Quintão); 273/2003, no 1° turno
(Deputado Elmiro Nascimento); 743, 794, 801/2003, todos no 1° turno
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(Deputada Marília Campos) e avoca a si a relatoria do Projeto de
Lei n° 906/2003, no turno único. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Dárcio Guimarães
Andrade, Juiz do Trabalho aposentado e ex-Presidente do TRT-MG;
Márcio Túlio Viana, professor de Direito do Trabalho na PUC e na
UFMG; Aloísio Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas;
Geraldo Magela da Silva, Presidente da FETRABALHO; Gustavo
Arouca, Diretor Jurídico da OCEMG; e Ronaldo Pires, Presidente do
SINDICOOP, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Marília Campos e
Adalclever Lopes, autores do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Na impossibilidade de permanecer
na reunião, o Deputado Alberto Bejani passa a Presidência à
Deputada Marília Campos, que, logo após, concede a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Registra-se a presença
do Deputado Doutor Viana. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e demais presentes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Manha Campos, Presidente - André Quintão - Alberto Bejani -

Doutor Viana.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 447/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em
epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.130/2002, tem por objetivo dar a denominação de José Geraldo de
Meio à Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, situada no
Município de Arcos.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a". do Regimento interno, a
proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria de que trata a proposição está regulada pela Lei n°

13.408, de 21/12/99, uma vez que dispõe sobre a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

No que nos interessa, vale trazer à baila as normas estatuídas nos
arts. 1° ao 3° dessa lei, segundo as quais, a denominação dos
referidos bens públicos será atribuída por lei; a escolha recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantès serviços prestados à coletividade; e que não
poderá haver, em um mesmo município, mais de um estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Convém ressaltar que, em resposta a pedido formulado por esta
relatoria, foi-nos esclarecido pelo Secretário da Educação que não
existe outro próprio público com a denominação ora proposta no
citado município. Além disso, essa autoridade manifestou-se
favoravelmente pela mudança de nome, uma vez que o colegiado
escolar, em reunião datada de 22/3/2002, pronunciou-se sobre o
assunto da mesma forma.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 447/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N o 725/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 725/2003
visa declarar de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Rua
da Palha - URP -, com sede no Município de Papagaio.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 22/3/2003, 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



1348
regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à
coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os
membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo
exercício de seus cargos.

A vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não
encontra óbice à sua tramitação.

Além do mais, a alínea "f" do art. 9 0 de seu estatuto pre'M que o
integrante ou participante que for eleito ou indicado para algum cargo
não poderá de forma alguma ter remuneração por este, e o art. 88
determina que, em caso de dissolução, o seu patrimônio será doado a
instituição de caridade indicada na reunião final.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 725/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 763/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ricardo Duarte, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja declarada de utilidade pública a Casa da Divina
Providência, com sede no Município de Ituiutaba.

Publicada em 30/5/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela associação interessada no
agraciamento do titulo declaratório em causa.

Constatamos, outrossim, no art. 27 do estatuto da entidade, que "as
atividades dos diretores e conselheiros, bem como dos sócios serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

rÀ
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lucro, gratificações, bonificação ou vantagem". Já no art. 29 há a
determinação de que, "no caso de dissolução social da instituição, os
bens remanescentes serão destinados a outra instituição congénere,
com personalidade jurídica, que esteja registrada no Conselho
Nacional de Serviço Social".

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
aqueles estabelecidos na mencionada lei não há óbice à sua
tramitação na Casa.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 763/2003 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°821/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro São Benedito, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete,

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, 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, haja vista o atestado, exarado por autoridade pública
competente, anexado aos autos do processo.

E oportuno verificar os arts. 26 e 13 do seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que os cargos da diretoria e do
conselho fiscal não são remunerados e que, em caso de dissolução
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da sociedade, 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 questão 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° 821/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 822/200

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Padre Francisco Carvalho Moreira, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada em 19/6/2003 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.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se, no art. 27
do estatuto da instituição, que as atividades desenvolvidas pelos
membros da diretoria, do conselho fiscal e pelos sócios serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem. Já o art. 31 determina
que, em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio
remanescente será destinado a outra instituição congênere
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devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social

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° 822/2003 na
forma original.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 825/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 825/2003, do Deputado Domingos Sávio,
pretende declarar de utilidade pública o Grupo Esperança Terceira
Idade, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

Publicada em 19/6/2003, 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, também, que o § 2 0 do art. 10 do seu estatuto prevê
que "o exercício das funções de membros do Conselho Deliberativo,
do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não pode ser remunerado
a qualquer título, sendo vedada a distribuição de lucros, bonificações
ou outras vantagens". Já o parágrafo único do art. 29 dispõe que, no
caso de dissolução da instituição, os bens remanescentes serão
destinados a outra entidade congênere.

Portanto, estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1°
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Todavia, objetivando corrigir o nome da entidade, apresentamos
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emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 825/2003 com a Emenda n° 1, a
seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Esperança

Terceira Idade de Morada Nova de Minas, com sede no Município de
Morada Nova de Minas.".

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 874/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Projeto de Lei n° 874/2003, o Deputado Chico
Rafael pretende seja declarada de utilidade pública a Associação São
Rafael, com sede no Município de Pouso Alegre.

Publicada em 10/7/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas e, particularmente, no § 20
do art. 9 do estatuto da entidade, a determinação de que os membros
de sua diretoria, do conselho fiscal e os associados não sejam
remunerados.

Já o art. 28 do mesmo diploma dispõe que os bens da instituição
serão destinados a entidades congêneres caso ela seja dissolvida.
Atendidos os preceitos legais, não acreditamos haver razão para
obstar a tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 874/2003.
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Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°879/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Zé Maia, por meio do Projeto de Lei n° 879/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Balduíno, com sede no Município de Canápolis.

Publicada em 10/7/2003, 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 medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditamés

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública do Estado e dá outras providências.

Examinando-se a documentação que compõe o processo, verifica-
se que a entidade atende a todas as exigências legais.

Vale ressaltar que o § 2 0 do art. 15 do seu estatuto estabelece qte
os. cargos da diretoria serão exercidos gratuitamente, e o art. 29
determina que, em caso de dissolução da Associação, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere que
esteja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 879/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°880/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Zé Maia, por meio do Projeto de Lei n° 880/2003,
pretende seja declarado de utilidade pública o Canápolis Tênis Clube -
CTC -, com sede no Município de Canápolis.

Publicado em 10/7/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos dos arts. 188, c/c O art. 102, III, "a",
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do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a

documentação anexada ao processo, e, de acordo com atestado da
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, contando com
diretoria idônea, cujos membros, de acordo com o § 20 do art. 24 do
seu estatuto, não são remunerados pelos cargos que exercem.
Dissolvida a entidade, o art. 53 do referido estatuto determina que seu
patrimônio será destinado a entidades beneficentes ou de fins
culturais e esportivos, devidamente indicadas pela Assembléia Geral.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, a entidade torna-se habilitada a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 880/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°888/2003•

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Alberto Pinto Coelho, por meio do Projeto de Lei n°
888/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade
Amigos do Distrito de São Mateus de Minas, com sede no Município
de Camanducaia.

Publicado em 11/7/2003, 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, funciona há mais de dois anos,
contando com diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem, conforme atestado emitido pela Delegacia
de Polícia do Município de Camanducaia.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao título declaratório de utilidade pública.
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Verificamos, também, que o art. 14 do seu estatuto determina

que nenhum membro da diretoria poderá receber remuneração pelo
exercício do cargo e o parágrafo único do art. 33 prevê que no caso
de dissolução seus bens serão destinados a entidade congênere.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitu cio nalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 888/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 923/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
questão tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim América,
com sede no Município de Campo Belo.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial em 7/8/2003 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.

Constatamos também que o art. 32 do seu estatuto prevê que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra instituição congênere, com personalidade jurídica, que tenha
registro no Conselho Municipal de Assistência Social. Ainda, em seu
art. 27, está previsto que as atividades dos diretores, conselheiros ou
instituidores, bem como dos sócios não poderão ser remuneradas.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.
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Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 923/2003.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°936/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em tela tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Fundação de
Integração e Apoio ao Indivíduo com Necessidades Especiais -
Fundação FIAINIE -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 9/8/2003 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legàl,
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. 8 0 e 28 do seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que, extinta a Fundação FIAINE, seu
patrimônio remanescente será destinado a outra entidade congênere
com objetivos afins e que ela não concederá remuneração, vantagem,
bonificação nem distribuirá lucros aos seus instituidores, doadores
nem aos membros dos Conselhos Curador, Fiscal e da Diretoria
Executiva.

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação que se fez juntar
aos autos do processo, a entidade em questão atende aos requisitos
enunciados pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser
declarada de utilidade pública estadual, não havendo, portanto, óbice
à tramitação do projeto em questão.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 936/2003.
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Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 972/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 972/2003, do Deputado Ricardo Duarte, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Apoladores e
Preventores da AIDS - AAPA -, com sede no Município de ltuiutaba.

Publicado no 'Diário do Legislativo" em 22/8/2003, 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, ainda, que o art. 22 do estatuto da entidade
regulamenta a não-remuneração de seus Diretores e associados
pelos trabalho ali desenvolvido. E o art. 39 determina que, em caso de
extinção da entidade, seu patrimônio seja destinado a
estabelecimentos afins. Sendo assim, não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto em questão, que pretende seja essa Associação
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 972/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°975/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela
tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Centro de
Atendimento Integral ao Idoso - CAII -, com sede no Município de

rÀ'



1358
Itamonte.

A proposição foi publicada em 23/8/2003 e, a seguir, encaminhada a
esta Comissão a fim de ser examinada, preliminarmente, nos termos
do disposto no art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a saber:
devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidâde, não
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o
atendimento a tais requisitos e também, no art. 8 0 do estatuto da
entidade, que seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remunerados em razão do
trabalho ali desenvolvido, enquanto o § 40 do art. 44 determina que,
em caso de dissolução, os seus bens serão destinados a entidades
congêneres registradas no Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS.

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 975/2003.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 976/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 976/2003, do Deputado Dimas Fabiano, pretende
seja declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de
Carmo da Cachoeira, com sede nesse município.

Publicado em 23/8/2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos dos ais. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova a
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documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado
da autoridade competente, 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 a entidade habilitada ao título declaratório de
utilidade pública.

Além do mais, a alínea "c" do art. 31 do seu estatuto prevê a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e a alínea "d" do
mesmo artigo determina que, em caso de dissolução ou extinção, o
eventual patrimônio remanescente da entidade será destinado a uma
congênere, vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelas	razões	registradas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 976/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°988/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Missionária e Evangelista - AME -, com sede no Município de Além
Paraíba.

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, são requisitos para que as entidades filantrópicas possam
ser declaradas de utilidade pública no âmbito estadual: sejam dotadas
de personalidade jurídica; estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos; os cargos de sua direção não sejam
remunerados e os seus Diretores sejam pessoas reconhecidamente
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idôneas.

Releva destacar o parágrafo único do art. 19 do estatuto da
Associação, por estabelecer que o exercício das funções diretivas
será gratuito, bem como o parágrafo único do art. 66, por destinar os
seus bens, em caso de dissolução, a outra entidade congênere.

Examinados os autos do processo, constata-se o inteiro atendimento
às exigências legais em vigor, pelo que não vislumbramos óbice à
tramitação do projeto de lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 98812003.
Sala das Comissões. 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.013/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Padre João, por meio do projeto de lei em referência,

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio
Reviver, com sede no Município de Barão de Cocais.

Publicada em 4/9/2003, a matéria foi encaminhada a este colegiado,
a que compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica de direito
privado, ter em sua direção pessoas idôneas não remuneradas pelo
exercício de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois
anos, além de servir desinteressadamente à coletividade.

Verificamos a atendimento a tais requisitos e, em especial, no art. 23
do estatuto da instituição, o compromisso de que as atividades dos
Diretores e dos conselheiros, bem como as dos sócios, serão
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro ou bonificação.
Sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão destinados
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integralmente para a manutenção e o desenvolvimento de outra
instituição filantrópica, conforme estatui o parágrafo único do art. 26.

Considerando que a documentação juntada aos autos está conforme
manda a lei, não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.01312003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo,
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.015/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado André Quintão, por meio do Projeto de Lei n°

1.015/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Bom Pastor, com sede no Município de Itabira.

Publicada em 4/9/2003, 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
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratôrios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que compõe os autos do processo, constatamos que a mencionada
Creche atende a todas elas. Verificamos, ainda, que o art. 34 do seu
estatuto determina que, sendo ela dissolvida, o remanescente do
patrimônio será destinado a entidade congênere, enquanto o art. 35
prevê que o exercício de qualquer cargo de diretoria não será
remunerado.

Para acrescentar dados essenciais ao art. 1° da proposição,
apresentamos-lhe emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.015/2003 com a seguinte Emenda n°
1.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Bom Pastor - CCBP -, com sede no Município de Itabira.".
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°8/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 8/2003, do Deputado Leonardo Quintão, dispõe.
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público - OSCIPs -, institui e disciplina oTermo de Parceria e dá
outras providências.

Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, do Regimento
Interno.

Saliente-se que, em virtude de requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, o qual foi aprovado em reunião plenária de 9/9/2003, o
projeto passa a tramitar em regime de urgência, na forma regimental.

Fundamentação
No contexto da reforma do Estado, que é um fenômeno global, tem-

se discutido muito sobre as formas de atuação do poder público e as
técnicas de modernização da administração, visando a maior
eficiência na execução dos serviços de interesse da coletividade e ao
alcance de resultados mais satisfatórios. Exatamente nesse contexto
foi promulgada a Emenda n° 19 à Constituição da República. A
reforma administrativa por ela implementada consagrou
expressamente, no "caput" do art. 37, o princípio da eficiência como
diretriz para o desempenho da função administrativa e a figura do
contrato de gestão como mecanismo de ampliação da autonomia
gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da
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administração pública ( 8 0 do art. 37), a par de outras inovações
cristalizadas na Lei Maior.

Em Minas Gerais, a Emenda à Constituição n° 49, de 2001, que teve
a finalidade de se adequar aos parâmetros da citada Emenda n° 19,
também consagrou explicitamente no texto magno o instituto da
administração gerencial, por meio de instrumento específico que tenha
por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou
entidade. E o que consta no § lodo art. 14 da Carta mineira. Deve-se
destacar, ainda, como uma das inovações da referida Emenda n° 49 a
previsão de que servidor efetivo ou estável poderá ser transferido ou
cedido, de forma onerosa ou gratuita, para entidade não integrante da
administração indireta, ficando o ato condicionado à anuência do
servidor. Esse comando consta no § 13 do citado art. 14. Com
fundamento nessa dicção normativa, é facultado à administração
pública, mediante critérios de conveniência e oportunidade, ceder
servidores para entidades particulares sem fins lucrativos, como é o
caso das organizações não governamentais, entre as quais se
destacam as OSCIPs, contanto que haja a aquiescência do servidor.

No caso específico do Estado brasileiro, cuja tradição de ineficiência
sempre comprometeu a gestão da coisa pública, tem-se buscado
maior interação entre o setor público e o privado, a par da
administração gerencial baseada em controle de metas e resultados.
No plano federal, essa parceria pode ser verificada por meio da Lei n°
9.637, de 1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais. Posteriormente, foi promulgada a Lei Federal n°
9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o termo de
parceria e dá outras providências. Ambas as leis servem de referência
para a disciplina da matéria no âmbito dos Estados federados, mas é
necessário cautela para não reproduzir os equívocos do legislador
federal e para que se consiga aprimorar ao máximo o conteúdo da
futura lei mineira sobre o assunto.

Ora, as disposições do Projeto de Lei n° 812003 são análogas às da
citada Lei Federal n° 9.790, embora o texto daquele seja tecnicamente
superior ao desta. De maneira geral, as organizações particulares que
atuarem nos setores enumerados no projeto (saúde, educação, meio
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ambiente, assistência social, etc.) e atenderem aos demais
requisitos legais poderão ser qualificadas como OSCIPs pela
Secretaria de Planejamento e Gestão. Essa qualificação deverá ser
feita de forma vinculada aos termos da lei, de maneira que a decisão
da administração pública sobre o pedido de qualificação da
organização particular interessada cinge-se à observância dos
critérios objetivos estabelecidos na norma jurídica. Não há, portanto,
margem de liberdade deferida ao agente do poder público para o
deferimento do pedido diante do caso concreto, o que é conhecido, na
linguagem jurídico-administrativa, como competência discricionária. O
§ 30 do art. 6 0 do projeto é claro ao determinar que o pedido: de
qualificação somente será indeferido quando a requerente não
atender aos requisitos legais, o que gera o direito público subjetivo da
entidade privada de ser qualificada como OSCIP, no caso da
observância dos pressupostos e das condições impostas pelo
legislador.

Sinteticamente, pode-se afirmar que qualquer organização particular
sem fins lucrativos que exerça atividade social especificada no art. 30
da proposição, exceto as entidades mencionadas em seu art. 20
(sindicatos, organizações partidárias, fundações públicas, entre
outras) poderia receber tal qualificação e, posteriormente, firmar com
o Estado termo de parceria, instrumento que deverá discriminar os
direitos, as responsabilidades e as obrigações das partes signatárias.
Esse termo de parceria é definido no projeto como "o ajuste passível
de ser firmado entre o poder público e as entidades qualificadas como
OSCIPs, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as
partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse
público previstas no art. 30". Obtida a qualificação e durante a vigência
do citado termo de parceria, o Estado deverá destinar recursos
orçamentários a essas entidades particulares e, eventualmente, bens
públicos em regime de permissão de uso, para o melhor desempenho
de suas atividades e o adequado cumprimento das obrigações
previstas no ajuste.

Conforme se depreende dessas noções básicas do instituto, é fácil
perceber que o Estado não cria OSCIP, apenas qualifica como tal
determinadas organizações particulares, desde que atendam aos
requisitos estabelecidos em lei. O ato administrativo de qualificação

rÀ



1365
pressupõe a existência da entidade, que é instituída por
particulares na forma da legislação civil e não integra o aparelho
burocrático do Estado. O deferimento do pedido de qualificação não
transforma a organização particular em entidade da administração
indireta, mas tão-somente a credencia a celebrar o mencionado termo
de parceria com o poder público. Se tal ajuste vier a ser concretizado -
o que depende de vários fatores -, o Estado fomentará o exercício
dessa atividade social mediante a liberação de recursos financeiros. E
oportuno ressaltar que o fomento é uma das atividades básicas da
administração e consiste no incentivo à iniciativa privada de interesse
público. As organizações particulares assim qualificadas integram o
chamado Terceiro Setor, ou, segundo os teóricos da reforma
administrativa conduzida pelo então Ministro Bresser Pereira,
atividade pública não estatal. Embora a OSCIP seja uma entidade
criada por particulares e tenha personalidade jurídica de direito
privado, desempenha atividade de interesse público ou social, o que
leva o Estado a intensificar suas relações com entidades dessa
natureza. Essa maior aproximação entre o setor público e o privado
consiste em uma conjugação de esforços para o alcance de
determinadas finalidades sociais, o que se efetiva mediante a
celebração do ajuste em questão.

Gostaríamos de enfatizar que o projeto de lei apresentado pelo
Deputado Leonardo Quintão, nos moldes da proposição que tramitou
nesta Casa na legislatura passada, merece os maiores elogios,
sobretudo pela preocupação do parlamentar com dotar o Estado de
uma legislação moderna nesse setor. Não obstante os
aprimoramentos de ordem técnica introduzidos pelo Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que a matéria
ainda merece alguns aperfeiçoamentos, o que é natural no processo
de feitura da lei. A audiência pública realizada por esta Comissão para
debater o tema, no dia 28/8/2003, a qual contou com a participação de
várias autoridades versadas no assunto, serviu de referência para
novas reflexões sobre o instituto em questão. Nesse particular,
daremos ênfase a três pontos essenciais.

O primeiro diz respeito à possibilidade de servidores públicos serem
transferidos ou cedidos às OSCIPs, com ou sem ônus para a origem.
0 projeto original, bem como o Substitutivo n° 1, vedam explicitamente
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essa movimentação de servidor. Entretanto, deve-se destacar que
a cessão ou a transferência têm fundamento no art. 14, § 13, da
Constituição do Estado, conforme mencionado no início deste parecer,
contanto que haja a anuência do servidor. Tal movimentação pode ser
vantajosa para o Estado, principalmente se o agente for cedido ou
transferido sem ônus para a origem, o que acarretará menos gasto
para o poder público. Além disso, deve-se deixar claro que a simples
cessão não altera a natureza do vínculo jurídico entre o servidor e o
Estado, pois ele continuará submetido às normas estatutárias. Nem
poderia ser diferente, pois, sendo um profissional da administração, o
servidor com ela mantém relação de emprego regida pelos princípios
e regras do direito público.

O segundo ponto refere-se à possibilidade de as OSCIFs
absorverem atividades tradicionalmente executadas por órgãos
públicos, o que não consta no projeto original nem no referido
Substitutivo n° 1. Ora, é sabido que o Estado passa por sérias
dificuldades financeiras e que a folha de pagamento dos servidores
ativos, inativos e pensionistas compromete grande parte da receita
tributária. A desativação de órgãos ou unidades administrativos e a
conseqüente absorção de suas atividades por essas organizações
particulares poderão resultar em considerável economia para o
Estado, pois os ônus do exercício do serviço ficarão a cargo das
OSCIPs, além de tal procedimento ir ao encontro do princípio da
eficiência. Essa parceria ou cooperação entre o poder público e o
setor privado, por meio do instrumento denominado termo de parceria,
busca conciliar a eficiência da iniciativa privada com as amarras do
regime jurídico-administrativo, que é normalmente associado ao
formalismo e à burocracia que caracterizam a atuação da
administração pública. Ademais, tal procedimento é plenamente
compatível com a reforma administrativa implementada pelo Governo
Aécio Neves, que enxugou a máquina estatal mediante a fusão de
Secretarias de Estado e a extinção ou a transformação de órgãos ou
unidades consideradas desnecessárias.

O terceiro ponto a ser destacado diz respeito ao procedimento de
seleção das propostas das entidades qualificadas como OSCIPs para
a posterior celebração do termo de parceria com a administração
pública. Nem a proposição original nem o Substitutivo n° 1 contêm
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regras detalhadas sobre o concurso de projetos para a realização
de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria.
Afigura-se-nos necessário estabelecer normas específicas sobre a
matéria, entre as quais os critérios a serem adotados no edital e as
disposições básicas atinentes à seleção e ao julgamento dos projetos.
Apenas as providências administrativas com vistas à aplicação da
futura norma jurídica devem ser disciplinadas em decreto do Poder
Executivo, O legislador, no exercício de sua competência de produção
do direito positivo, deve regular a matéria da forma mais ampla
possível, principalmente por ser o órgão de representação popular,
ficando a cargo do poder regulamentar o estabelecimento das
disposições complementares, visando à fiel execução da lei aprovada
pelo parlamento.

No exercício da atividade abstrata de elaboração do direito, cabe a
esta Casa Legislativa dar a sua contribuição para produzir a lei mais
moderna, completa e adequada aos interesses da sociedade mineira,
cabendo ao Executivo aplicá-la aos casos concretos. E exatamente
por estar imbuído do espírito de aperfeiçoamento da matéria que
apresentamos o Substitutivo n° 2, de modo a inserir no texto do
projeto disposições específicas sobre os temas anteriormente
mencionados. E oportuno destacar, ainda, a contribuição do Deputado
Gustavo Valadares para o aperfeiçoamento do projeto, ao
modificarmos a redação do § 11 do art. 2° da proposição original.

Por último, gostaríamos de assinalar que o instituto das
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs -
poderá implicar considerável melhoria na qualidade dos serviços de
interesse social, com reflexos altamente positivos na vida do cidadão,
que é o destinatário por excelência de ações dessa natureza. Essa
perspectiva de conferir mais eficiência ao desempenho de atividades
de interesse coletivo atesta a conveniência de se legislar sobre a
questão, além de ser uma tendência da administração pública
moderna, que dá ênfase aos resultados alcançados.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 8/2003

na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo
n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
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Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito

privado como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIPs - e dá outras providências.

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

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público

Seção 1
Dos Requisitos

Art. 1° - Pode qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP - a pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos constituída há, pelo menos, dois anos, nos termos da lei
civil, cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos
requisitos previstos nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio
auferidos mediante o exercício de suas atividades e que os aplica
integralmente na consecução de seu objeto social.

§ 20 - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei.

AI. 20 - A qualificação instituída por esta lei será conferida,
observado o princípio da universalidade, à pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos cujos objetivos sociais consistam na
promoção de, pelo menos, uma das seguintes atividades:

- assistência social;
II - cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
III - educação gratuita;
IV - saúde gratuita;
V - segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente, gestão

de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável;
VII - trabalho voluntário;
VIII - desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos
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e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e
crédito;

X - defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

Xl - defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da
democracia e de outros valores universais;

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias,
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos;

XIII - fomento do esporte amador.
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às

atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de
projetos, programas ou planos de ação correlatos, ou, ainda, pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações
sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas
afins.

Art. 30 - Além do disposto no art 2 0 desta lei, exige-se, ainda, para a
qualificação como OSCIP, que a pessoa jurídica interessada seja
regida por estatuto cujas normas prevejam:

- a observância, para aplicação de recursos púbicos e gestão dos
bens públicos, dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência;

II - a duração do mandato dos conselheiros igual ou inferior a três
anos;

III - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias que
impeçam a obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais, em decorrência da participação nas atividades da
pessoa jurídica;

IV - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de
competência para emitir parecer sobre relatórios de desempenho
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas,
com a finalidade de subsidiar as atividades dos organismos superiores
da entidade;

V - a transferência, em caso de dissolução da entidade, do
respectivo patrimônio líquido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o mesmo objeto
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social da extinta, ou, na falta de pessoa juridica com essas
características, ao Estado;

VI - a transferência, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta lei, do respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o
mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa jurídica com essas
características, ao Estado;

Vil - a limitação da remuneração dos administradores, gerentes ou
diretores, quando houver, aos valores praticados pelo mercado;

VIII - a definição de normas de prestação de contas a serem
observadas pela entidade, especificamente:

a) obediência aos princípios fundamentais de contabilidade e às
normas brasileiras de contabilidade;

b) publicidade, mediante divulgação em jornal de grande circulação
e na rede mundial de computadores, por ocasião do encerramento do
exercício fiscal, do relatório de atividades e das dmónstrações
financeiras da entidade e das certidões negativas de débito junto ao
INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer
cidadão;

c) realização de auditoria, até mesmo por auditores externos
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pela OSCIP, conforme determinam o art. 73 e
seguintes da Constituição do Estado;

IX - a finalidade não-lucrativa da entidade, com a obrigatoriedade de
investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das
próprias atividades, vedada a distribuição, entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores ou doadores, de eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades;

X - as atribuições da diretoria ou do diretor;
Xl - a aceitação de novos associados, na forma do estatuto, no caso
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de associação civil;

XII - a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio
líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento,
retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade;

XIII - a natureza social dos objetivos da entidade relativos à
respectiva área de atuação.

§ 1° - E permitida a participação de servidores públicos ou
ocupantes de funções públicas na composição de conselho fiscal de
OSCIP, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer
título.

§ 2° - Os conselheiros ou diretores de OSCIP não poderão ser
parentes consangüíneos ou afins até o 3° grau do Governador ou do
Vice-Governador do Estado, de Secretário de Estado, de Senador ou
de Deputado Federal ou Estadual.

Art. 40 - Não podem qualificar-se como OSCIAs, ainda que se
dediquem às atividades descritas no art. 2 0 desta lei:

- as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de

categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de

credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas e suas fundações;
V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens

ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e

assemelhados;
VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas

mantenedoras;
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e

suas mantenedoras;
IX - as cooperativas;
X - as fundações públicas;
XI - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de

vinculação com o sistema financeiro nacional, referidas no art. 192 da
Constituição da República;

XII - as entidades desportivas e recreativas dotadas de fim
empresarial.

rÀ



1372
Seção II

Dos Procedimentos
Art. 5° - A qualificação como OSCIP será solicitada pela entidade

interessada ao Secretário de Planejamento e Gestão, por meio de
requerimento escrito, instruído com cópias autenticadas dos seguintes
documentos:

- estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição da diretoria;
III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados

financeiros dos dois anos anteriores;
IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos dois exercícios

anteriores;
V - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no art. 5 0 desta lei, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão sobre ele decidirá, no
prazo de trinta dias.

§ 1° - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no
órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no prazo referido no § 1 1 deste artigo, dará ciência da decisão
mediante publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 3° - O pedido de qualificação será indeferido quando:
- a requerente se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 40

desta lei;
II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 2° e

30 desta lei;
III - a documentação apresentada estiver incompleta.
§ 4° - O deferimento da qualificação importa no reconhecimento da

utilidade pública da entidade requerente, para todos os fins de direito,
e a credencia a participar de processos seletivos para celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas no seu estatuto social.

§ 5° - O deferimento do título de OSCIP não importa no
reconhecimento, à entidade qualificada, de prerrogativa de direito
público, material ou processual, nem de delegação de atribuições
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reservadas ao poder público.

Seção III
Do Controle

Art. 7° - As pessoas jurídicas qualificadas como OSCIPs nos termos
desta lei serão submetidas à fiscalização do Ministério Público, no
exercício de suas competências legais, e ao controle externo da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que o exercerá
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 80 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade
sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparado pôr evidência de erro ou
fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente,
a perda da qualificação da entidade como OSCIP.

§ 1° - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida
em processo administrativo, instaurado na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, de ofício ou a pedido do interessado, ou
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão
assegurados a ampla defesa e o contraditório.

§ 2° - A perda da qualificação como OSCIP importará a rescisão do
termo de parceria.

Capítulo II
Do Fomento às Atividades

Art. 9° - As OSCIPs serão destinados recursos orçamentários e,
eventualmente, bens públicos necessários ao cumprimento do termo
de parceria, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder
público ou de descumprimento das condições objeto do acordo.

§ 1° - Os bens de que trata este artigo serão destinados às
entidades parceiras, dispensada a licitação, mediante permissão de
uso, consoante cláusula expressa no termo de parceria.

§ 2 0 - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos provenientes
da celebração do termo de parceria, este será gravado com a cláusula
de inalienabilidade.

Art. 10 - Os bens móveis públicos permitidos para uso da OSCIP
poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, desde que
passem a integrar o patrimônio do Estado.

Parágrafo único - A permuta de que trata este artigo dependerá de
prévia avaliação do bem e de expressa autorização do poder público.
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Art. 11 - É facultada ao Poder Executivo a cessão especial de

servidor civil para OSCIP, com ou sem ônus para o órgão de origem,
condicionada à anuência do servidor.

§ 1 - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de
origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a
ser paga pela OSCIP.

§ 2 - Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
permanente por OSCIP a servidor cedido com recursos provenientes
do termo de parceria, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao
exercício de função temporária de direção e assessoria.

§ 3 - O servidor cedido perceberá as vantagens do cargo a que fizer
jus no órgão de origem.

§ 4 - Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários destinados
ao custeio do termo de parceria parcela de recursos para compensar
desligamento de servidor cedido, desde que haja justificativa expressa
da necessidade pela OSCIP.

Art. 12 - As entidades qualificadas como OSCIPs ficam equiparadas,
para todos os efeitos, em especial os tributários e de dispensa de
licitação, enquanto perdurara qualificação, às entidades reconhecidas
de interesse social e de utilidade pública ou qualificadas como
Organização Social.

Art. 13 - São extensíveis, no âmbito do Estado, os efeitos dos arts.
9, § 22 e 12 desta lei, às entidades qualificadas como organizações
sociais ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios do
Estado de Minas Gerais, quando houver reciprocidade e desde que a
legislação local não contrarie as normas gerais emanadas pela União
sobre a matéria, os preceitos desta lei e a legislação especifica de
âmbito estadual.

Art. 14 - As OSCIPs poderão absorver atividades e serviços de
unidades administrativas do Poder Executivo mediante a celebração
de termo de parceria, na forma prevista nos arts. 16 e 17, observados
os seguintes preceitos:

- a desativação das unidades será realizada mediante inventário de
seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem
como dos contratos e convênios por elas celebrados, com a adoção
de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das
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atividades sociais a cargo dessas unidades, nos termos da
legislação aplicável em cada caso;

II - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza,
destinados às unidades absorvidas, serão utilizados no processo de
inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades
sociais até a assinatura do termo de parceria;

III - quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá
ser reprogramada, mediante abertura de créditos suplementares pelo
Poder Executivo, em decorrência de anulação de créditos, para o
órgão estatal parceiro, para o fomento das atividades sociais,
assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro
para a OSCIP.

Capítulo III
Do Termo de Parceria

Seção 1
Dos Requisitos

Art. 15 - Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o
ajuste passível de ser firmado entre o poder público e as entidades
qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de vínculo de
cooperação entre as partes para o fomento e a execução das
atividades de interesse público previstas no art. 2 0 desta lei.

Art. 16 - O termo de parceria firmado entre o poder público e a
OSCIP discriminará os direitos, as responsabilidades e as obrigações
das partes signatárias.

Parágrafo único - O termo de parceria disporá, ainda, sobre:
- o objeto social da entidade, com a especificação de seu programa

de trabalho;
II - a especificação técnica detalhada do bem, do projeto, da obra ou

do serviço a ser obtido ou realizado;
III - as metas e os resultados a serem atingidos pela entidade e os

respectivos prazos de execução ou cronogramas;
IV - os critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem

utilizados pela entidade, mediante a incorporação de indicadores de
resultados;

V - a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu
cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e dos

rÀ
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benefícios de pessoal a serem pagos a. seus diretores e
empregados com recursos oriundos ou vinculados ao termo de
parceria;

VI - as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao
poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a
execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados e da
prestação de contas dos gastos e das receitas efetivamente
realizados, independentemente das previsões mencionadas no inciso
V deste parágrafo;

VII - a publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, a cargo
do órgão público signatário, do extrato do termo de parceria, do
demonstrativo da execução física e financeira e de prestação de
contas, conforme modelo simplificado estabelecido em decreto,
contendo os dados principais da documentação obrigatória constante
no inciso VI deste parágrafo, sob pena de não-liberação dos recursos
previstos no termo de parceria;

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que
especificar.

§ 20 - Os créditos orçamentários assegurados às OSCIPs serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso previsto no
termo de parceria.

§ 30 - E lícita a vigência simultânea de um ou mais termos de
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a
capacidade operacional da OSCIP.

Art. 17- A celebração do termo de parceria será precedida de:
- consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas de

atuação da entidade;
II - comprovação, pela OSCIP, da sua regularidade fiscal, de

suficientes condições para o exercício das atividades que constituem
o seu objeto social e apresentação das certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS e de relatório circunstanciado das atividades
sociais desempenhadas pela entidade no exercício imediatamente
anterior à apresentação da proposta do termo de parceria.

§ 1° - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, poderá ser
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realizado processo seletivo por meio de concurso de projetos.

§ 20 - No caso de impossibilidade de execução do disposto no § 1°
deste artigo, a celebração do termo de parceria será precedida de
publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de minuta de
termo de parceria e de convocação pública para apresentação das
entidades interessadas.

Seção II
Do Processo Seletivo

Art. 18 - A escolha da OSCIP para a celebração do termo de
parceria poderá ser feita por meio da publicação, pelo órgão estatal
parceiro, de edital de concurso de projetos parceiros, para a obtenção..
de bens e serviços e para a realização de atividades, eventos,
consultorias, cooperação técnica e assessoria.

Art. 19 - No edital do concurso constarão, entre outras, informações
sobre:

- especificação técnica do objeto do termo de parceria;
II - prazos, condições, forma e local de apresentação das propostas;
III - critérios de seleção e julgamento das propostas;
IV - datas do julgamento e data provável de celebração do termo de

parceria; e
V - valor máximo a ser desembolsado.
Art. 20 - Para participar do processo seletivo, a OSCIP deverá

apresentar ao órgão estatal parceiro seu projeto técnico com o
detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementação.

Art. 21 - Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em
conta:

- o mérito do projeto apresentado e sua adequação ao edital;
II - a capacidade técnica e operacional da entidade candidata;
III - a adequação entre os meios sugeridos, seus custos,

cronogramas e resultados;
IV - o ajustamento da proposta às especificações técnicas;
V - a regularidade jurídica e institucional da OSCIP;
VI - a análise dos documentos exigidos conforme decreto do Poder

Executivo.
Art. 22 - Obedecidos os princípios da administração pública, são

inaceitáveis como critérios de seleção, de desqualificação ou de
pontuação:

-
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- o local do domicílio da OSCIP ou a exigência de experiência

de trabalho da organização no local de domicílio do órgão parceiro
estatal;

II - a obrigatoriedade de consórcio ou associação com entidades
sediadas na localidade onde deverá ser celebrado o termo de
parceria;

III - o volume de contrapartida ou qualquer outro benefício oferecido
pela OSCIP;

IV - os aspectos jurídicos, administrativos, técnicos ou operacionais
não estipulados no edital do concurso.

Art. 23 - O órgão estatal parceiro designará a comissão julgadora do
concurso, que será composta, no mínimo, por um membro do Poder
Executivo e dois especialistas no tema do concurso.

§ 1° - O trabalho da comissão de que trata o "caput" não será
remunerado.

§ 20 - O órgão estatal instruirá a comissão julgadora sobre a
pontuação pertinente a cada item da proposta ou projeto e zelará pela
não-identificação da organização proponente.

§ 3° - A comissão poderá solicitar ao órgão estatal parceiro
informações adicionais sobre os projetos.

§ 4° - A comissão classificará as propostas das OSCIPs, obedecidos
os critérios estabelecidos em decreto do Poder Executivo e no edital
do concurso.

Art. 24 - Após o julgamento definitivo das propostas, a comissão
apresentará, na presença dos concorrentes, os resultados de seu
trabalho, indicando os aprovados.

§ l O - Não será admitido recurso administrativo contra as decisões
da comissão julgadora;

§ 20 - O órgão estatal parceiro não poderá anular nem suspender
administrativamente o resultado do concurso nem celebrar outros
termos de parceria com o mesmo objeto, sem antes finalizar o
processo iniciado pelo concurso.

§ 3° - Após o anúncio público do resultado do concurso, o órgão
estatal parceiro o homologará, sendo imediata a celebração dos
termos de parceria, respeitada a ordem de classificação dos
aprovados.

Seção 111
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Do Acompanhamento e da Fiscalização

Art. 25 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público afeto à área de
atuação correspondente à atividade fomentada e pelos Conselhos de
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação.

§ 10 - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria
devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de
comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP, que incluirá
representante indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

§ 2° - A comissão encaminhará à autoridade competente relatório
conclusivo sobre a avaliação realizada.

§ 3° - Os termos de parceria destinados ao fomento de atividades
nas áreas de que trata esta lei estarão sujeitos aos mecanismos de
controle social previstos na legislação.

§ 42 - o órgão do poder público previsto no "caput" poderá, na forma
do termo de parceria, designar supervisor para participar, com ou sem
poder de veto, de decisões da entidade fomentada relativas ao termo
de parceria.

§ 5° - A comissão de avaliação será apresentada a cada reunião os
comprovantes de regularidade trabalhista e previdenciária da entidade
parceira.

Art. 26 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao
tomarem conhecimento, de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização
parceira, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 27 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 26 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público e à Advocacia-Geral do Estado, para que requeiram
ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da
entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes, bem como de
agente público ou terceiro, que possam haver enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas
consubstanciadas na Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990.
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§ i - O pedido de seqüestro será processado de acordo com o

disposto nos arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil.
§ 2 - Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e

o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo
demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados
internacionais.

§ 32 - Até o término da ação, o poder público permanecerá como
depositário e gestor dos bens e valores seqüestrados ou indisponíveis
e velará pelo prosseguimento das atividades sociais da OSCIP.

Art. 28 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio,
contendo os procedimentos a serem adotados para a contratação de
obras e serviços, bem como para compras com o emprego de
recursos provenientes do poder público, observados os princípios
estabelecidos no inciso 1 do art. 30 desta lei.

Capítulo IV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 29 - E vedada à entidade qualificada como OSCIP qualquer tipo
de participação em campanha de interesse político-partidário ou
eleitoral.

Art. 30 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as
informações pertinentes às OSCIPs.

Art. 31 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 32 - Os empregados contratados por OSCIP não guardam
qualquer vínculo empregatício com o poder público, inexistindo
também qualquer responsabilidade relativamente às obrigações, de
qualquer natureza, assumidas pela OSCIP.

Art. 33 - Os prazos previstos nos arts. 1° e 5 0 , III e IV, não serão
exigidos nos dois anos subseqüentes à publicação desta lei.

Art. 34 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
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Domingos Sávio, Presidente e relator - Fábio Avelar - Leonardo

Quintão - Jô Moraes (voto contrário).
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°651/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Biel Rocha, a proposição em epígrafe
estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de
Redução de Resíduos.

O projeto foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/4/2003 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Com vistas a subsidiar a elaboração do parecer, esta Comissão, na
reunião de 10/6/2003, aprovou requerimento solicitando fosse a
proposição baixada em diligência à Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, para exame de sua viabilidade técnica. No
entanto aquela entidade, até o momento, não respondeu à diligência.

Esgotado o prazo previsto no art. 301 do Regimento Interno,
cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de iniciativa parlamentar busca instituir a obrigatoriedade

da implantação do Programa de Redução de Resíduos nos
empreendimentos e atividades, públicos ou privados, geradores de
resíduos degradadores ou potencialmente poluidores do meio
ambiente.

O art. 20 do projeto conceitua resíduos e redução de resíduos. Os
arts. 30 , 40, 5° e 7° estabelecem competências para o Conselho
Estadual de Política Ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e a FEAM. Entre elas, prevê a
elaboração, pela FEAM, de planos de ação, definindo metas e prazos
de redução de resíduos para cada tipo de empreendimento ou
poluente especifico. O art. 8 0 estabelece multa de 10 a 1.000 UFIRs
para os infratores da lei.

O § 20 do art. 40 determina que as metas anuais de redução de
resíduos não poderão ser inferiores a 10% de cada uma das
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alternativas previstas nos programas, até que se alcance o
mínimo de 50% em relação ao período inicial de sua implementação.

Com o projeto, o autor manifesta sua preocupação com a poluição
gerada por atividades antrópicas, em especial, das indústrias, das
mineradoras e das siderúrgicas.

A Constituição Federal insere o controle da poluição entre as
matérias de competência comum e legislativa concorrente das três
esferas de governo, nos termos dos seus arts. 23, VI e 24, VI. No
capítulo dedicado ao meio ambiente, estabelece, no art. 225, § 1°, IV
e V, as seguintes incumbências ao poder público, para assegurar o
equilíbrio ecológico:

"Art. 225- .................................
§ 1- .........................................
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco parà a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;".

Baseado no sistema norte-americano do exercício do poder de
polícia administrativa em matéria ambiental, a Lei Federal n° 6.938, de
31/8/81, que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente,
conceituou degradação e poluição ambientais e instituiu o
licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos.

Regulamentado pelas Resoluções n°s 001, de 1986, e 237, de 1997,
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, o
licenciamento ambiental é realizado em três etapas. Na primeira, o
empreendedor recebe uma licença prévia, que o autoriza a proceder
aos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental da
atividade ou obra. Na segunda, ele é autorizado a implantar a sua
empresa, observadas as condicionantes exigidas pelo órgão
licenciador. Na teceira fase, ele recebe autorização para operar o
empreendimento, após vistoria e comprovação de que atendeu a
todas as exigências estabelecidas.

Um dos principais instrumentos de controle da degradação e
poluição	ambientais,	o	licenciamento	de	atividades	e
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empreendimentos deve estabelecer padrões técnicos para o
lançamento de efluentes e resíduos na natureza para cada
empreendimento ou atividade, individualmente. Nesse contexto, a
poluição e a degradação, segundo a mencionada lei federal, só
ocorrem quando o empreendedor descumpre os padrões
determinados pelo poder público. Portanto, em matéria de natureza
ambiental, assim como no direito de vizinhança, a tolerância está
presente, por ser inerente ao convívio social e à natureza de certas
atividades econômicas e sociais, que necessariamente operam
transformação do meio, como, por exemplo, siderúrgicas, indústrias
químicas e mineradoras.

A autorização concedida. para a instalação de atividades e
empreendimentos degradadores ou potencialmente poluidores é
fundamental para o controle dos níveis de poluição, mas não limita ou
impede que o poder público estabeleça novas exigências, em
legislação superveniente. Em outras palavras, o empreendor recebe
uma autorização de caráter precário, a qual pode ser cancelada ou
alterada por ato fundamentado da administração, em processo
específico. Portanto, o direito que o empreendedor tem de lançar
efluentes e resíduos nos níveis inicialmente fixados pelo poder público
é de natureza precária e não constitui direito adquirido.

Na proposição de iniciativa parlamentar, pretende-se estabelecer a
obrigatoriedade da implantação de programa visando à redução de
resíduos pelo administrado. Como já demonstramos, o Estado pode
estabelecer novas exigências, com fundamento no princípio da
razoabilidade.

O projeto apresenta várias irregularidades. A mais grave diz respeito
aos limites de 10% a 50% previstos no § 20 do art. 40 , para fins de
redução de resíduos. A fixação desses parâmetros em lei subverte a
ordem natural das coisas. Matéria de cunho eminentemente técnico
deve ser tratada em atos regulamentares, tais como decretos,
portarias, deliberações, resoluções etc. Assim doutrina o professor
Edgar de Godoi da Mana-Machado em sua obra "Elementos de Teoria
Geral do Direito". Além desse problema, tais parâmetros, diante da
tecnologia atualmente existente, poderão ser de impossível
concretização, em vários casos.

A proposição invade a esfera de competência privativa do
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Governador do Estado para provocar o processo legislativo em
diversos dispositivos. Nos arts. 30 , 40, 5° e 7°, são estabelecidas
atribuições para o COPAM e a FEAM, órgãos integrantes da estrutura
do Executivo.

No art. 2°, os conceitos de resíduos e redução de resíduos são
falhos do ponto de vista técnico. Além disso, a sua redação contraria a
boa técnica legislativa.

Em relação à multa, de 10 a 1.000 UFIRs, constante do art. 8 0 ,
observamos que, no Estado de Minas, o padrão utilizado é a UFEMG.
Ademais, é preferível aplicar os valores constantes na Lei n° 7.772, de
1980, que dispõe sobre proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente. Essa medida permitirá ao poder público mensurar
adequadamente o valor a ser aplicado, mediante processo
administrativo, no qual são assegurados a ampla defesa e o
contraditório, no âmbito do COPAM.

Para contornar essas irregularidades, apresentamos o Substitutivo
n° 1 na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitu cio nalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 651/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a implantação de programa de redução de resíduos

por empreendimento público ou privado, na forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A realização de empreendimento público ou privado

degradador ou potencialmente poluidor do meio ambiente fica
condicionada à implementação de programa de redução de resíduos,
conforme o disposto nesta lei, sem prejuízo de outras exigências
estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 20 - Para os fins desta lei, considera-se:
- resíduo todo material produzido e descartado no meio ambiente

por empreendimento degradador ou potencialmente poluidor do meio
ambiente;

II - redução de resíduo a diminuição ou eliminação de resíduo por
qualquer tipo de processo, bem como mediante a realização de
programa de educação ambiental, de obra ou atividade que minimize
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o impacto ambiental negativo.

Art. 30 - As metas de redução de resíduos serão estabelecidas pelo
órgão governamental competente com base em estudos técnicos,
levando-se em consideração as alternativas tecnológicas existentes,
as características de cada tipo de empreendimento e a viabilidade de
sua implementação, nos prazos, nas formas e condições
determinados.

Parágrafo único - A critério do órgão competente, empreendimento
de pequeno porte e com baixo potencial poluidor poderá ser
dispensado das exigências contidas nesta lei.

Art. 40 - O responsável por empreendimento a que se refere o art.10
encaminhará relatório de resultados e prestará outras informações aos
órgãos competentes, na forma, no prazo e nas condições por eles
estabelecidos.

Parágrafo único - A síntese do relatório de resultados é de acesso
público.

Art. 50 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à
pena de multa, nos termos do inciso II do art. 16 da Lei n° 7.772, de 8
de setembro de 1980, mediante processo administrativo; na forma
nela estabelecida.

Art. 60 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta
dias, contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°829/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em exame
objetiva tornar obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos
restaurantes e nos bares do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" no dia 24/6/2003, a proposição
foi distribuída 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.

rs
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Fundamentação

A proposição estabelece que os bares e restaurantes do Estado
ficam obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento
dos portadores de deficiência visual.

Da perspectiva jurídico-constitucional, o projeto encontra respaldo
no disposto no art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, cujos
termos são os seguintes:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência".

Assim, a medida legislativa propugnada representa uma
densificação normativa do referido dispositivo constitucional, a ser
empreendida por via de legislação concorrente. Com efeito, uma vez
oferecidos cardápios em braile nos restaurantes e nos bares, os
portadores de deficiência visual se veriam dispensados de ter que
recorrer a terceiros para escolher seu pedido. Trata-se de exigência
legal de fácil atendimento por parte desses estabelecimentos e que
repercute de maneira bastante positiva para a parcela da população
que sofre de problemas visuais.

Poder-se-ia invocar ainda o disposto no art. 24, inciso V, segundo o
qual cabe ao Estado legislar, concorrentemente com a União e o
Distrito Federal, sobre a produção e o consumo. No caso, a
proposição em apreço beneficia um segmento específico da
população, enquanto consumidores dos produtos à venda em bares e
restaurantes.

De outra parte, a matéria tratada no projeto não se encontra no rol
daquelas que a Constituição coloca sob a cláusula de reserva de
iniciativa, de modo que é lícito a este parlamento deflagrar o devido
processo legislativo a ela atinente.

Nos limites do juízo de admissibilidade que cumpre a esta Comissão
empreender, não vislumbramos óbice à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 829/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator

Weliton Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PAI-IA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°865/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gil Pereira, tem
como objetivo alterar a redação da Lei n° 14.247, de 4/6/2002, que
dispõe sobre a negociação de créditos de que trata a Lei n° 13.439, de
30/12/99, e dar outras providências.

Publicado em 5/7/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como objetivo alterar os critérios da

Lei n° 14.247, de 1999, estabelecendo parâmetros financeiros para
fins de concessão de descontos na quitação de débito para com o
Estado. Por outro lado, torna obrigatória e não facultativa a concessão
por parte do poder público.

No que tange ao parâmetro adotado na lei em vigor, o valor que
vigora para fins dos percentuais previstos no inciso 1 do art. 1° da lei é
de R$ 10.000,00. Com a redação que ora se propõe, conforme se
depreende da leitura do art. l°do projeto, tal valor fica ilimitado. Assim
sendo, mesmo que o valor seja superior a R$ 10.000,00, os descontos
poderão chegar a 80% para quitação à vista.

A situação nova apresenta, então, duas condições, quais sejam:
passa a ser obrigatória a concessão do desconto; prevalecerão,
mesmo para valores elevados, os descontos previstos no art. 1° do
projeto, que altera consideravelmente as faixas de valores adotadas
na legislação vigente.

O projeto em estudo poderá refletir negativamente nas finanças
estaduais, cujo orçamento já aprovado leva em conta as receitas
(inclusive aquelas oriundas do recebimento de créditos pendentes) e
os compromissos financeiros do Estado. Dessa forma, não é prudente
impor ao Estado a concessão de benefícios dessa ordem sob pena de
tornar o orçamento público completamente vulnerável. O art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000) é
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rígido em impedir a concessão de benefícios dessa natureza que
possam causar desequilíbrio econômico nas contas do Tesouro
Estadual, sem que seja indicada a conseqüente fonte alternativa de
recursos.

Diante desse cenário, não achamos prudente acolher o projeto em
destaque, em razão dos empecilhos apontados.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 865/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo.

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°871/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a política estadual de descentralização de emissão de
carteiras de identidade.

Publicado no "Diário do Legislativo", o projeto foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir uma política estadual de

descentralização de emissão de Carteira de Identidade, sob o título
"Identidade na Escola", visando facilitar a emissão de Carteira de
Identidade para o estudante das escolas públicas estaduais e das
escolas públicas municipais conveniadas com o Estado.

Para tanto, prevê o desenvolvimento de um programa anual,
intitulado "Identidade na Escola", com a participação de uma comissão
itinerante de profissionais encarregados de expedir documento de
identidade, cuja ação deverá coincidir com o período letivo do
calendário escolar.

A carteira de identidade em Minas Gerais é emitida pelo Instituto de
Identificação e tem fé pública e validade em todo o território nacional.
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Observe-se que a proposição não pretende dispor sobre a

cédula de identidade, matéria de competência privativa da União, mas
visa tão-somente tornar mais fácil a expedição desse documento pelo
órgão competente.

A Lei Federal n°7.116, de 29/8/83, que assegura validade nacional
às carteiras de identidade, regula sua expedição e dá outras
providências, determina, por meio do seu art. 100 seguinte:

"Art. 1° - A Carteira de Identidade emitida por órgãos de Identificação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios tem fé pública e
validade em todo o território nacional".

Ressalte-se que a expedição de cédula de identidade para menores
de 21 anos de idade será feita independentemente da presença dos
pais ou de ordem judicial.

Todavia, nos termos em que a proposição se apresenta há uma
ingerência de um Poder sobre outro, porquanto objetiva-se atribuir
competências a órgãos do Poder Executivo, notadamente, às
Secretarias de Estado da Defesa Social e da Educação.

Outro aspecto relevante está na forma como a proposição está
redigida, com comandos repetitivos, contrariando a técnica legislativa.

Assim sendo, no intuito de sanar os vícios apontadas e dar mais
clareza ao texto em análise, sem contudo modificar o seu sentido,
propomos o Substitutivo n° 1 apresentado na conclusão.

Conclusão
Somos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 871/2003 na forma do Substitutivo n° 1 a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a política estadual de descentralização de emissão de

carteira de identidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a política estadual de descentralização de

emissão de carteira de identidade no âmbito do Estado.
Parágrafo único - A política estadual de que trata o "caput" deste

artigo tem por objetivo facilitar a expedição de carteira de identidade
ao estudante regularmente matriculado na rede estadual ou municipal
de ensino.

Art. 2° - O Estado assegurará ao estudante o acesso facilitado à

!Ã1



1390
expedição da carteira de identidade, preferencialmente nos
estabelecimentos de ensino.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°962/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei n° 962/2003
acrescenta dispositivo à Lei n° 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo de
Assistência Social - FEAS.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 19/8/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende destinar, prioritariamente, aos

municípios que registram índice de Desenvolvimento Humano - IDH -
até 0,5 os recursos alocados no Fundo de Assistência Social - FEAS -,
com o fito de atenuar as distorções na distribuição da renda e da
riqueza, combater a fome e a pobreza e promover a melhoria da
qualidade de vida das populações de baixa renda. O IDH, que
constitui um índice de aferição de desenvolvimento de municípios,
regiões e países, é composto por indicadores referentes à saúde, à
educação e à renda.

A Constituição Federal preconiza, nos incisos II e III do art. 3°, que
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e
da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
No mesmo sentido, a Constituição mineira estabelece, no art. 11, que
é competência do Estado, comum à União e ao município, o combate
às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, mediante a
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integração social dos setores desfavorecidos. A referida norma
dispõe, ainda, nos incisos II e III do art. 41, que o Estado articulará
regionalmente a ação administrativa, com o objetivo de contribuir para
a redução das desigualdades regionais, mediante a execução
articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais
dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo
complexo geoeconômico e social. Compete, também, ao Estado,
assistir os municípios de escassas condições de propulsão
socioeconômica, situados na região, para que se integrem no
processo de desenvolvimento, conforme previsto no art. 2 0, incisos IV
e VIII, da Carta Estadual.

Embora tais normas visem a diminuir as desigualdades regionais,
por meio da atuação governamental, a sua efetiva implementação e 
plena obtenção dos resultados requerem bastante tempo. Neste
ínterim, a situação das comunidades carentes se agrava, o que exige
do Estado ações governamentais imediatas na área de assistência
social visando a melhorar as condições de vida dessas populações.

As ações de assistência social constituem importante meio de
atendimento às comunidades carentes que necessitam de assistência
imediata no que concerne à proteção à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice, à promoção de sua integração ao mercado
de trabalho e à garantia de renda mínima, conforme preconiza a Carta
da República, em seu art. 203, incisos 1 e II.

O art. 80 da Lei n° 8.742, de 7/12/93, que dispõe sobre a
organização da assistência social e dá outras providências,
estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios, observados os princípios e as diretrizes estabelecidos na
lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social.

No Estado de Minas Gerais foi instituído, por meio da Lei n° 12.227,
de 2/7/96, o FEAS, que tem por objetivo garantir condições financeiras
para o desenvolvimento das ações de assistência social a cargo do
Estado e administrar os recursos destinados a esse fim.

São recursos do FEAS as dotações orçamentárias do Estado e os
créditos adicionais; as doações, as contribuições em dinheiro, os
valores e bens móveis e imóveis, devidamente identificados, que
venha a receber de organismo governamental, nacional ou
internacional, bem como de pessoa física ou jurídica, nacional ou
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estrangeira; os provenientes de concurso de prognóstico, sorteio
ou loteria do Estado; os resultantes de aplicação financeira de
recursos próprios, realizada na forma da lei; os obtidos na alienação
de bem móvel do Estado utilizado no âmbito da assistência social; as
transferências do Fundo Nacional de Assistência Social e de outros
fundos; os advindos de convênio celebrado na área de assistência
social com a União ou com entidade nacional ou internacional, pública
ou privada; e outros recursos a ele destinados.

O alt 30 da mencionada lei dispõe sobre as formas de aplicação dos
recursos do FEAS, entre as quais os incisos V e VI indicam a
aplicação de recursos para estímulo e apoio às ações regionalizadas
de assistência social e a transferência de recursos aos fundos
municipais de assistência social, o que se coaduna com o disposto no
projeto em análise, que pretende dar prioridade de atendimento às
regiões mais pobres do Estado, com IDH inferior a 0,5.

Além disso, determina a lei que se dê prioridade, na aplicação dos
recursos, ao apoio técnico e financeiro a serviço, programa ou projeto
de assistência social, de âmbito estadual, regional ou local, aprovado
pelo CEAS, observado o estabelecido no parágrafo único do art. 23 da
Lei Federal n°8.742, de 7/12/93. Segundo o art. 23 dessa lei, serviços
assistenciais são as atividades continuadas que visem à melhoria de
vida da população, sobretudo ao atendimento de suas necessidades
básicas, observados os objetivos, os princípios e as diretrizes por ela
estabelecidos. Na organização dos serviços será dada prioridade à
infância e à adolescência em situação de riscos pessoal e social,
objetivando-se cumprir o disposto no art. 227 da Constituição Federal
e na Lei n°8.069, de 13/7/90.

A matéria, que versa sobre assistência social, se insere no domínio
de competência legislativa estadual, conforme o disposto no § 1° do
art. 25 da Carta da República, segundo o qual compete ao Estado
legislar sobre matéria que não lhe seja vedada pelo texto
constitucional.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
nada há que impeça esta Casa Legislativa de fazê-lo, porquanto
inexiste norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 962/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Wehton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 104/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, tem como
objetivo tornar obrigatória a afixação de tabela de preços relativa aos
serviços prestados nas agências bancárias.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 27/2/2003, foi o projeto
aprovado em 1° turno com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno.

Fundamentação
As instituições financeiras conquistaram o direito à plena liberdade

para a cobrança de tarifas bancárias em face dos serviços que
prestam. Assim sendo, segundo o que dispõe a Resolução n° 2.303,
de 25/7/96, para a cobrança das tarifas, as instituições financeiras
devem cumprir três requisitos: informar ao Banco Central quais
serviços são tarifados e os respectivos valores; afixar, no interior do
estabelecimento, uma tabela contendo os valores praticados; observar
a carência de 30 dias para a criação ou o aumento dos valores das
tarifas.

Diante do quadro de liberalidade adotado no País, a transparência
nas relações contratuais assumiu papel de destaque relativamente à
defesa do consumidor em face de algum abuso. Ademais, por força
dos arts. 60 e 30 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, os
fornecedores são obrigados a esclarecer, de forma ostensiva, os
valores dos serviços por eles prestados.

O projeto em destaque procura prestigiar ainda mais o princípio da
ampla transparência que deve nortear as relações de consumo,
impondo às agências bancárias a obrigatoriedade da divulgação, em
sua área externa, das tarifas por elas praticadas. Tal medida inibe
possíveis desvios de conduta de instituições financeiras que queiram
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tirar proveito da ignorância do consumidor. A exposição de tais
valores também na área externa ensejará, certamente, mais
competitividade entre as instituições financeiras.

Conclusão
Por tais considerações, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do

Projeto de Lei n°104/2003 na forma do vencido em 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°104/2003

Dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos serviços nas
agências bancárias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica obrigatória a afixação, nas áreas interna e externa das

agências bancárias do Estado, em local visível e de fácil leitura, de
tabela de preços dos serviços oferecidos.

§ 1° - A tabela a ser afixada na área externa:
- medirá 30cm (trinta centímetros) de largura por 40cm (quarenta

centímetros) de altura;
II - conterá unicamente a descrição e o preço dos seguintes

serviços:
a) fornecimento de extrato por terminal eletrônico;
b) fornecimento de talonário de cheques de 20 (vinte) folhas;
c) fornecimento de extrato pelo correio;
d) concessão de cheque especial;
e) fornecimento de cartão magnético para débito, saque e consulta;
f) emissão de cheque avulso;
g) devolução de cheque por falta de fundos;
h) fornecimento de cartão múltiplo internacional e anuidade.
§ 20 - A tabela a ser afixada na área interna:

- medirá 50cm (cinqüenta centímetros) de largura por 60cm
(sessenta centímetros) de altura;

II - conterá os serviços e os preços referidos no inciso II do
parágrafo anterior, de forma destacada, em negrito, e os preços de
serviços que o Banco desejar divulgar.

Art. 20 - A não-afixação da tabela implicará, sucessivamente, a
aplicação das seguintes penalidades:

- notificação para sanar a irregularidade no prazo de cinco dias
úteis, sob pena de aplicação de multa no valor equivalente a 1.000

rÀ
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(mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -;

II - multa cobrada em dobro e triplamente, nos casos,
respectivamente, de primeira e segunda reincidência.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Maria Tereza Lara - Irani

Barbosa - Lúcia Pacífico.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 23/9/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Risoleta Guimarães Tolentino Neves, ocorrido em 21/9/2003, no Rio
de Janeiro. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO 2003

ATAS

ATA DA 78 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/9/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

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

o
s 1.097

a 1.110/2003 - Requerimentos n os 1.465 a 1.473/2003 - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo, Paulo Cesar,
Carlos Pimenta, Roberto Carvalho e Doutor Viana - 2 a Parte (Ordem
do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem -
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 Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - 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 - Eimiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h12min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do



1397
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
20-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Durval Angelo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

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

OFICIOS
Da Sra. Benedita Souza da Silva, Ministra da Assistência Social,

dando ciência à Casa de transferência de recursos para o Fundo
Municipal de Assistência Social do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, prestando informações
referentes à Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003 (da
reforma tributária). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Raimundo Cirilo da Silva, Prefeito Municipal de Rio Acima,
em atenção ao Ofício n° 1.010/2003/SOM, que encaminhou
requerimento do Deputado Leonardo Moreira, enviando cópia de
documentações relativas ao objeto do referido requerimento.

De Josélio Roza Machado, Vice-Prefeito Municipal de Medina, em
atenção ao Ofício n° 2.388/2003/SOM, confirmando presença em
audiência pública da Comissão de Administração Pública. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Sérgio Lúcio de Almeida (Tenente Lúcio), Presidente da
Câmara Municipal de Uberlândia, encaminhando moção dos
Vereadores Antônio Carrijo e Tenente Lúcio, aprovada por essa Casa,
de aplauso aos servidores desta Casa que receberam e
acompanharam os referidos Vereadores em agosto do corrente.

Da Sra. Maria Aparecida de Almeida Monteiro, Diretora da Diretoria
Central de Análise e Pesquisa da Superintendência Central de
Contadoria Geral da Secretaria da Fazenda, encaminhando
demonstrativos financeiros referentes ao mês de agosto do corrente.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Correia de Moura Baptista, Diretor Coordenador



1398
Geral do Sindicato lntermunicipal dos Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais - SINDIELETRO -, solicitando apoio à
reivindicação dessa classe de que seja suspensa a prática da
terceirização de mão-de-obra em atividades-fim da CEMIG. (- A
Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Aluisio Veloso da Cunha, Diretor Administrativo da
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados da Comarca
de Formiga - APAC-Formiga -, solicitando a intercessão desta Casa a
fim de que a unidade prisional em construção nesse município seja
administrada por essa entidade e não abrigue um presídio regional. (-
A Comissão de Segurança Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.097/2003
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro, com sede no Município de
Carmo do Paranaíba.

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

Desenvolvimento Comunitário de São Bento e Cuscuzeiro, com sede
no Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São

Bento e Cuscuzeiro é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos e que tem como principal finalidade a promoção do
desenvolvimento da comunidade, por meio da realização de obras e
ações com recursos próprios, doações ou empréstimos,
proporcionando, entre outras coisas, a melhoria do convívio entre os
habitantes da comunidade, pela integração de seus moradores.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a



1399
aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.098/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Cultural

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

Beneficente e Cultural Comunitária de Carmo do Paranaíba, 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, de de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: A Associação Beneficente e Cultural Comunitária de

Carmo do Paranaíba é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que tem como principal finalidade a promoção de atividades
educacionais e de formação geral, pelo incentivo a comportamentos
de participação, organização e solidariedade, criando ou estimulando,
para esse fim, atividades, movimentos e avaliações. Trata-se de
instituição de extrema importância para a comunidade, pelo que
contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.099/2003
Declara 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica 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.

Art. 2° - 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, de de 2003.
Antônio Andrade
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário Unidos

Venceremos de São Francisco da Comunidade das Almas é uma
entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e que tem como
principal finalidade a congregação de órgãos e entidades do município
e fora deste, a alocação de recursos materiais e humanos em
benefício da comunidade, o desenvolvimento de programas que visem
ao desenvolvimento agropecuário e ao bem-estar da população, bem
como a promoção de atividades técnicas, sociais, religiosas e
recreativas de interesse da população.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a
aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.100/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Profissionais da

Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com sede no Municipi
de JJnaí.

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

Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro - APRENOM -, com
sede no Município de Unaí.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003:
Antônio Andrade
Justificação: A Associação dos Profissionais da Educação do

Noroeste Mineiro - APRENOM - é uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos e que tem como principal finalidade
fortalecer a classe dos profissionais da educação, conhecer,
influenciar e participar da elaboração de seu plano de carreira,
valorizar a classe e firmar convénios com instituições para
capacitação e formação permanente e continuada.

Ela tem contribuído muito para a educação do Estado de Minas
Gerais, notadamente da região Noroeste, com um trabalho sempre
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voltado para o aprimoramento e desenvolvimento do ensino.

Em razão disso, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N°1.101/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Ana Ferreira

Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues Pereira, o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

patrimônio de Ana Ferreira Rodrigues, viúva de Hormindo Rodrigues
Pereira, imóvel constituído de terreno rural edificado com área de
10.000 m2 (dez mil metros quadrados), situado na propriedade
agrícola denominada Barra do Divisório, Município de Muriaé, e
registrado sob o n° 11.049, a folhas 251 do Livro n° 3-T do Cartório do
20 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, 19 de setembro de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Em 6/11/47, Hormindo Rodrigues Pereira e sua mulher,

Ana Ferreira Rodrigues, doaram ao Estado o imóvel de que trata este
projeto de lei. Constituído de parte de sua propriedade agrícola
denominada Barra do Divisório, no Município de Muriaé, corresponde
a uma área de 1 0.000m2. Essa doação teve a finalidade específica de
possibilitar a construção de uma escola rural no terreno, tendo sido
concedida sob a condição, expressa no contrato, de que o bem
deveria reverter ao patrimônio dos doadores caso fosse dada ao
imóvel outra destinação ou na hipótese de extinção da escola.

Edificado o prédio, ali foi instalada a Escola Estadual de Divisório,
que funcionou regularmente até o ano de 1998, quando o Governo do
Estado promoveu a municipalização do ensino fundamental. Acontece
que, em decorrência da nucleação da rede de ensino municipal
realizada pela Prefeitura de Muriaé, a referida escola não mais se
encontra em funcionamento, estando o terreno e o prédio escolar

rs
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desativados desde fevereiro do corrente ano, o que, sem dúvida,
denota desinteresse do poder público municipal na utilização de tais
imóveis. Por esse motivo, a doadora remanescente, Ana Ferreira
Rodrigues, requereu junto à Secretária da Educação a reversão
desses imóveis ao seu patrimônio, com base no mencionado gravame
constante da escritura de doação, aceito sem ressalva pelo donatário.

Ouvida a respeito, a Diretora da 23 a Superintendência de Ensino de
Muriaé, em parecer apenso a esta proposição, manifesta-se favorável
ao pedido, uma vez que aquela regional, segundo afirma, não mais
necessita dos imóveis para atendimento à rede estadual de ensino,
ficando, desse modo, também patente o desinteresse do Estado em
utilizá-los e, assim, sua concordância tácita com a pretendida
transferência dos citados bens à antiga proprietária.

Assinale-se que, nesse caso, a reversão dependerá de prévia
autorização legislativa, tendo em vista exigência consignada na Lei
Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos municípios e do Distrito Federal, especificamente no §
20 de seu art. 105, segundo o qual a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só poderá realizar-se
com a referida autorização.

Portanto, é para que se cumpra essa formalidade legal que
apresentamos este projeto à apreciação da Casa, na expectativa de
que os nobres colegas parlamentares darão seu imprescindível apoio
à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.10212003
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social e

Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.

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

Social e Incentivo ao Bem - CASIB -, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

rÁl
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003.
Chico Simões
Justificação: O Centro de Assistência Social e Incentivo ao Bem -

CASIB -, com sede no Município de Coronel Fabriciano, é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a
promoção do bem-estar social das pessoas carentes no âmbito do
Município de Coronel Fabriciano. As ações desenvolvidas pelo CASIB
são de grande relevância para as pessoas carentes da cidade,
principalmente para as crianças, garantindo-lhes melhores condições
de vida e mais dignidade. Tendo em vista o trabalho desempenhado e
os benefícios que a entidade presta à comunidade, solicitamos o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
• - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para delibéração, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.103/2003
Dá a denominação de Edifício D. Risoleta Neves ao imóvel que•

menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Edifício D. Risoleta Neves ao imóvel

anexo ao Palácio da Liberdade, em que funciona a sede do Serviço
Voluntário de Assistência Social - SERVAS -, na Av. Cristovão
Colombo, 683, no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Risoleta Tolentino Neves, mineira nascida no Município

de Cláudio, em 20/7/17, a quem se pretende prestar justa homenagem
por meio da presente proposição, era uma pessoa dotada de imenso
carisma e dedicou toda a sua vida à família e aos amigos.

Filha de Quinto Tolentino e Maria ignez Guimarães Tolentino, D.
Risoleta formou-se em magistério no Colégio Nossa Senhora das
Dores, de São João dei-Rei.

D. Risoleta casou-se com Tancredo Neves em 25/5/38, depois de se
conhecerem quando ela era estudante e Tancredo Promotor de
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Justiça da Comarca à época.

Mãe de três filhos, Inês Maria, Maria do Carmo e Tancredo Augusto,
dos quais advieram oito netos e oito bisnetos. D. Risoieta presidia a
Fundação Tancredo Neves, que cuida da preservação da memória do
Presidente, entidade que mantém o Memorial Presidente Tancredo
Neves, em São João dei-Rei.

Entre 1983 e 1987, ela presidiu o Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS -, durante os Governos de Tancredo Neves e Hélio
Garcia.

Também foi coordenadora estadual do Programa Nacional do
Voluntariado da Legião Brasileira de Assistência - PRONAV-LBA..

Em São João dei-Rei, após a morte do marido, fundou as creches
Centro Infantil Risoleta Neves e Centro Infantil Celina Viegas.

D. Risoleta acompanhou a trajetória do marido por 47 anos, até que
essa feliz união fosse interrompida pela fatalidade que marcou todos
os brasileiros: a morte do primeiro Presidente civil eleito para governar
o Brasil após a ditadura militar.

Foi nessa hora que se revelou a firmeza de D. Risoleta, pois, mesmo
depois de todo o sofrimento imposto pelo verdadeiro calvário do
Presidente Tancredo, eia reuniu forças para encorajar os brasileiros e
os mineiros a permanecer inabaláveis na jornada em busca da plena
democracia.

Em sua longeva existência, D. Risoleta Neves angariou um largo
círculo de amizades, cultivadas por seu caráter reto e por seu espírito
conciliador, fazendo do amor à família e da dedicação ao trabalho
suas qualidades maiores.

Distinguindo-se por essas notáveis características, D. Risoleta se
tornou estimada por todos, por seu grande dom de amenizar a dor dos
menos favorecidos, sempre buscando orientá-los e encaminhá-los, na
resolução de situações que lhes pudessem aliviar o sofrimento.

No dia 21/9/2003, Minas Gerais se despediu de uma grande e
honrada cidadã. Exemplo de esposa e mãe, soube incutir nos filhos os
elevados valores morais que devem nortear a vida familiar. Por achar
justa tal homenagem, conto com o apoio dos nobres pares para, ao
aprovarmos este projeto de lei, prestarmos uma homenagem, que
muito dignificou a história contemporânea de Minas e do Brasil.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
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desta nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.104/2003
Dispõe que o Poder Executivo custeará as taxas de consumo de

energia elétrica e de água para hospitais universitários públicos ou
hospitais de clínicas mantidos por instituições públicas de ensino
superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo custeará as taxas de consumo de

energia elétrica e de água para hospitais universitários públicos ou
hospitais de clínicas mantidos por instituições públicas de ensino
superior.

Parágrafo único - Para se habilitarem aos benefícios de que trata
este artigo, os hospitais universitários públicos ou hospitais de clínicas
mantidos por instituições públicas de ensino superior deverão dispor
de um mínimo de 70% (setenta por cento) de leitos de Sistema único
de Saúde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: Atualmente a medicina pública vem enfrentando graves

problemas estruturais. Ocorre que nosso País não tem condições de
aplicar a quantidade de recursos necessários para a promoção da
saúde pública, o que vem sobrecarregando os hospitais universitários
mineiros.

Minas possui cinco hospitais universitários públicos, responsáveis
por 25 % dos atendimentos feitos por hospitais ligados ao SUS de
Minas Gerais. Esses hospitais tem que absorver pacientes que seriam
atendidos em outros hospitais credenciados pelo SUS, o que contribui
para déficit gigantescos nessas instituições, que deveriam canalizar
investimentos para a formação de profissionais e o desenvolvimento
de tecnologias.

No Brasil, há 45 hospitais universitários públicos, com uma dívida
somada de R$303.000.000,00. 0 hospital mais endividado é o de São
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Paulo, com R$70.000.000,00, e a segunda maior dívida é a do
Hospital das Clínicas de Uberlândia, com cerca de R$23.000.000,00.

O sucateamento dos hospitais públicos universitários no Estado,
motivado principalmente por dívidas com contratos trabalhistas e com
fornecedores de equipamentos e materiais médicos, já foi denunciado
por diversos Diretores dessas instituições nesta Casa, em reunião da
Comissão de Saúde da Assembléia.

Os hospitais universitários sempre foram vitrine para profissionais e
sociedade, por realizarem procedimentos de alta complexidade que
outros hospitais não conseguem executar, além do destaque no que
tange à excelência na formação profissional dos médicos.

Os hospitais-escola mantêm 10% dos 43.300 leitos hospitalares em
funcionamento no Estado e, em 2002, foram responsáveis por 11,6%
do total de internações realizadas. Esses números, segundo o
subsecretário de Inovação e Logística à Saúde da Secretaria de
Estado da Saúde - SES -, Marcelo Gouvea Teixeira, evidenciam a
importância desse segmento como prestador de serviço à rede de
saúde do Estado. No ano passado, o nível médio de rejeição dos
hospitais foi de 5%. No caso dos universitários, essa média ficou em
1%", afirmou. Ele disse que a Secretaria está revendo os valores de
remuneração a procedimentos de baixa e média complexidade.

Podemos dizer que a crise dos hospitais-escola é reflexo da falta de
prioridade dada à saúde pública no País. E. baseados nesse fato,
temos que tomar providências, mesmo que não resolvam o problema
definitivamente, para colaborar com essas instituições, para que elas
possam a desempenhar suas funções e assim continuar atendendo a
população de nosso Estado.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ricardo Duarte. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.095/2003
nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.105/2003
Institui o Dia do Biomédico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o dia 20 de novembro como o Dia do

Biomédico no Estado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

WiL
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Sala das Reuniões, 17 de setembro de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: Temos visto o desenvolver da tecnologia em todas as

áreas, e na medicina esses avanços são significativos. Os biomédicos
vêm contribuindo bastante para a melhoria dos serviços médicos,
tornando-se, assim, profissionais muito importantes para a nossa
sociedade.

Com base científica e senso crítico o biomédico tem atuação
consistente na busca da melhoria da qualidade de vida da população.
Esses profissionais têm sólida formação técnica, que inclui o
conhecimento da estrutura-função do organismo humano ,: dos
princípios básicos de ação de drogas e fármacos, bem como dos
métodos de investigação e de análise complementares de
diagnósticos e também de interesse para o saneamento e o meio
ambiente.

Com esses conhecimentos e com sua participação, a categoria
tornou-se indispensável para a solução das questões de saúde e
segurança pública. São esses os motivos que serviram de
embasamento para a propositura deste projeto, para cuja aprovação
solicito o apoio de meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.106/2003
Declara de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda Vilela, com sede

no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Artigo 1° Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda

Vilela, entidade civil sem fins lucrativos, com prazo de duração
indeterminado e sede em Tupaciguara, Minas Gerais.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de setembro de 2003.
João Bittar
Justificação: O Abrigo Espírita Hilda Vilela, de caráter beneficiente,

tem fins filantrópicos, sociais e assistenciais, em cooperação com a
comunidade, a União, o Estado e o município. Visa, prioritariamente, à
assistência material às pessoas idosas desamparadas, mantendo-as
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em estabelecimento adequado, com fornecimento de alimentação,
banho, cama, roupas, assistência médica e remédios.

Portanto, defendemos a declaração de utilidade pública do Abrigo
Espírita Hilda Vilela, no Município de Tupaciguara, para que tenha
direito ao merecido apoio do Governo do Estado, na forma de
liberação de recursos, entre outras.

- 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°1.107/2003
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do

Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Santa Bárbara do
Monte Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Melhoramento do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Santa Bárbara do Monte Verde.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Pró-Melhoramento do Bairro São

Cristóvão, com sede no Município de Santa Bárbara do Monte Verde,
é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade
promover o bem-estar da comunidade, por meio de atividades de
lazer. Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a
receber o titulo declaratório de utilidade pública em âmbito estadual,
conto com o indispensável apoio dos nobres parlamentares para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.108/2003
Institui o Dia do Genealogista Mineiro e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ
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Art. 1° - Fica instituído o Dia do Genealogista Mineiro, a ser

comemorado anualmente no dia 20 de novembro.
Art. 2° - Na semana comemorativa do Dia do Genealogista Mineiro,

serão promovidos pelo poder público estadual, por entidades de
direito público ou privado, em ações conjuntas ou não, iniciativas e
eventos que visem divulgar, nos diversos segmentos da sociedade
mineira, a importância do estudo da Genealogia como eficaz
instrumento para o resgate, a preservação e o fortalecimento das
raízes e dos laços de união das famílias mineiras.

Parágrafo único - No que se refere ao "caput" deste artigo, dar-se-á
absoluta prioridade para edição, divulgação e proteção de obras e
acervos bibliográficos de caráter eminentemente genealógico, como
forma de fortalecimento da identidade social e cultural do Estado e da
população mineira.

Art. 30 - Como parte das comemorações de que trata o art. 1° desta
lei, ficam os poderes públicos estaduais autorizados a realizar
solenidades que visem homenagear pessoas físicas ou jurídicas que
tenham se destacado na defesa e difusão da importância da
Genealogia no âmbito do Estado.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: Entre as obrigações legais do poder público estão a

defesa e difusão dos mais diversos aspectos das manifestações
culturais de seu povo. A genealogia é, inegavelmente, uma prática
científica e cultural eficaz no resgate, no fortalecimento e na
dinamização daquela que é a cellula mater" deste Estado e da Nação
brasileira, a família.

A escolha da data - 20 de novembro - se faz em razão do
nascimento do Cônego Raimundo Otávio Trindade, filho de José
Pereira da Trindade e de Maria Belmira da Trindade, um dos mais
eminentes genealogistas brasileiros.

Diante do exposto, pela importância do tema e pelo merecimento do
homenageado, esperamos contar com o apoio dos nobres integrantes
desta augusta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
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para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.109/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Produtores Rurais de São Jorge, com sede na Fazenda Cerradão,
Município de Guimarânia.

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

Comunitária de Produtores Rurais de São Jorge, com sede na
Fazenda Cerradão, Município de Guimarânia.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Zé Maia
Justificação: A Associação Comunitária de Produtores Rurais de

São Jorge, com sede na Fazenda Cerradão, no Município de
Guimarânia, tem por finalidades estatutárias a promoção do
desenvolvimento socioeconômico; a representação junto a
instituições, órgãos públicos e privados; e a busca de recursos,
coordenando as atividades e iniciativas coletivas da comunidade, tais
como atividades educativas, esportivas e de lazer. A diretoria da
Associação é composta por pessoas de reconhecida idoneidade, não
remuneradas pelas atividades ali desenvolvidas.

O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das
atividades realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos
do Estado. Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.110/2003
Dá a denominação de Hospital de Pronto Socorro Risoleta Tolentino

Neves ao Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, situado no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Hospital de Pronto Socorro de Venda Nova, situado no

Município de Belo Horizonte, passa a denominar-se Hospital de
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Pronto Socorro Risoleta Tolentino Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Mau ri Torres
Justificação: O. Risoleta Neves não foi somente a esposa do ex-

Governador do Estado de Minas Gerais e ex-Presidente da República
Tancredo Neves. Ela participou do destino do seu marido e da vida
pública brasileira com a sua inteligência, a sua cultura e o seu
equilíbrio. Acompanhou o Presidente Tancredo Neves na luta
permanente pela redemocratização do País e dos compromissos
mineiros com a liberdade, servindo de paradigma na busca do direito
à liberdade e à democracia.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.465/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Rede Globo Minas pelos
projetos sociais e culturais desenvolvidos no Estado. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.466/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Anderson de
Vasconcelos Chaves, Superintendente da CODEVASF, pela sua
atuação na inclusão de verba no Plano Plurianual de Ações, para a
execução do Projeto Jequitaí. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.467/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA - pela edição n° 100 do jornal "Ambiente
Hoje". (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.468/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando sejam
transcritas nos anais da Casa as matérias "São Francisco E Mutilado"
e "Agressão Repetida ao Velho Chico", publicadas no "Estado de
Minas" em 21 e 23/9/2003, respectivamente. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.469/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja

WiL
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formulado apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja
revisto o financiamento da hemoterapia pelo SUS. (- A Comissão de
Saúde.)

N°1.470/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas
a que envie à Comissão a relação de vendas de veículos a locadoras
realizadas pela Fiat Automóveis.

N° 1.471/2003, da Comissão Especial do Transporte de Automóveis,
solicitando seja formulado apelo ao Subsecretário da Receita do
Estado com vistas a que preste à Comissão as informações que
menciona, relativas a transportadoras e fábricas de automóveis.

N° 1.472/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo à Secretária de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana com vistas a que envie a esta Casa relatório do
patrimônio imobiliário não-edificado da COHAB-MG destinado a
programas de habitação popular.

N° 1.473/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com
vistas a que envie a esta Casa relatório do patrimônio imobiliário não-
edificado do Estado que possa ser destinado a programas de
habitação popular.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores deste Poder Legislativo, autoridades, público presente nas
galerias e telespectadores da TV Assembléia, boa tarde!

Venho na tarde de hoje ao púlpito desta egrégia Casa para
manifestar minha mais completa indignação diante dos
pronunciamentos do Deputado Irani Barbosa, realizados neste
Plenário, e de suas entrevistas veiculadas pela imprensa mineira
contra a moral e o profissionalismo do saudoso amigo, Sr. Francisco
Lins do Rego Santos, Promotor de Justiça, covardemente
assassinado pelo empresário Luciano Farah e pelo ex-Soldado Edson
Nogueira, no dia 25/1/2002, nesta Capital.

As difamações proferidas pelo citado parlamentar, em suas vás
tentativas de desabonar a imagem de cidadãos honestos,
trabalhadores, de conduta ilibada, profissionais exímios de quaisquer



1413
áreas, principalmente os que lutam incansavelmente pela
prevalência da justiça em nossa sociedade, infelizmente já não nos
causam espanto algum, pois parecem constar de sua pauta de ação
política. Por isso, talvez não nos manifestemos, deixando-as no
mesmo espaço vazio do qual tiveram origem. As suas calúnias contra
Francisco Lins foram por demais inverídicas, graves e infundadas.
Portanto, necessitam que todos nós, Deputados e Deputadas,
tomemos providências quanto ao esclarecimento dos fatos.

Houve quem bem o dissesse: "as pessoas não morrem, encantam-
se e perpetuam-se". Como se para nós, seus amigos, familiares e
toda a sociedade de modo geral, não fosse suficientemente grande e
indescritível a tristeza que sentimos pela ausência do estimado
companheiro Chico Lins, temos ainda de conviver com a vergonha de
um ato vil e descabido, realizado por um representante do povo - se é
que este Deputado sabe realmente o significado e .a honradez de
representar alguém, e, principalmente, •o povo. Porém, jamais me
furtaria a defender, infelizmente, a memória de um grande homem,
grande profissional, grande Promotor de Justiça, que tão dignamente
representou o Ministério Público de Minas Gerais, em sua àtuação no
combate à violência, na defesa da vida, dos direitos humanos e
sociais. Se ainda estivesse conosco, certamente iria fazê-lo com
tranqüilidade, sem temor algum, pois nada havia que pudesse detê-lo
no cumprimento da lei, porque as verdadeiras convicções não se
mostram: provam-se.

Se me sinto no dever de exprimir minha indignação frente às
infâmias ditas pelo referido Deputado, que, mais uma vez, mostrou-
nos não possuir decoro parlamentar, faço-o, principalmente, por minha
ética moral e cristã, quando da injustiça cometida contra Francisco
Lins do Rego Santos. 'Toda a dádiva para corromper e toda a
iniqüidade perecerão; porém, a retidão subsistirá eternamente".

Então, recorro ao enunciado de Rui Barbosa, um de nossos maiores
juristas, realizado em 1914, no Senado Federal, também intitulado
"Vergonha", para melhor expressar o meu sentimento de abjeção
extrema: "A falta de justiça, Srs. Senadores, é o grande mal da nossa
terra, o mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a
fonte de todo nosso descrédito, a miséria suprema desta pobre
Nação. A sua grande vergonha, diante do estrangeiro, é aquilo que
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nos afasta os homens, os auxílios, os capitais. A injustiça,
senhores, desanima o trabalho, a honestidade, o bem; cresta em flor
os espíritos dos moços; semeia no coração das gerações que vêm
nascendo a semente da podridão; habitua os homens a não acreditar
senão na estrela, na fortuna, no acaso, na loteria da sorte; promove a
desonestidade, a venalidade, a relaxação; e insufla a cortesania, a
baixeza, sob todas as suas formas. De tanto ver triunfar as nulidades,
prosperar a desonra, crescer a injustiça, agigantarem-se os poderes
nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se
da honra, a ter vergonha de ser honesto...".

E também à vergonha se refere o escritor Capistrano de Abreu, ao
dizer: 'Constituição brasileira, artigo único: todo brasileiro fica obrigado
a ter vergonha".

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não é possível que
permaneçamos omissos frente a tais circunstâncias que não somente
infamam a memória do Promotor de Justiça, mas também causam
máculas na retidão deste Poder Legislativo. "A política é uma vocação
e quando não é uma vocação, é uma especulação". Se uma vez mais
nos calarmos, como permanecerão nossos ideais, principalmente
aqueles que tratam da construção de uma sociedade mais justa e
igualitária e que pautam nossa vida pública?

A justiça, meus caros, sempre correu nas veias de Francisco Lins do
Rego Santos. Seu avô paterno, José Lins do Rego, além de ter sido
um dos maiores escritores brasileiros, autor de obras magníficas, nas
quais devolvia aos negros e negras dos senhores de engenho o
nome, a carne e a alma, também fôra nomeado Promotor público em
Manhuaçu, em 1925.

Casado com Juliana Ferreira Lins do Rego Santos, Chico Lins tem
dois filhos: Gustavo e Júlia. E se digo que ele tem, e não que teve dois
filhos, é porque creio que o amor de um pai não se finda com a morte.
Graduou-se como Bacharel de Direito em 1984 e ingressou no
Ministério Público de Minas Gerais em 1986. Competente e sempre
dedicado ao trabalho, mérito reconhecido em todas as comarcas em
que atuou, como Jaboticatubas. Cambuquira, Santos Dumont,
Contagem, Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora, até ser designado
para Belo Horizonte, em 1996, ele ainda encontrava tempo para
dedicar-se, como o avô, à literatura. Em seu livro de estréia,

1
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"Inventário da Noite", os poemas parecem nos saudar com a
"existência de um novo dia para a humanidade, de um novo dia em
que não viveremos encarcerados, aos pedaços, ausentes uns dos
outros, mutilados, sem destino, aos fragmentos, sem pés nem cabeça,
pelas esquinas e pedras das cidades sem nomes, onde tudo é por
demais irreal para se cogitar de sonhos."

Até o dia em que foi covardemente assassinado, e, juntamente com
os demais Promotores da Promotoria de Defesa do Consumidor,
Francisco Lins era responsável por vários procedimentos
administrativos e inquéritos em andamento no Ministério Público.
Alguns de grande repercussão, tal como o que investigava e,
denunciava os postos que fabricavam e vendiam combustíveis
adulterados. Apesar das ameaças, ele não se intimidou, porque "feliz
é o homem que marcha constantemente na direção de um alvo que
ele discerne, conhece e em que tem fé. Viajante em marcha, esse
alvo o chama, nada o afastará, e o homem segue ao seu encontro
com firmeza...

E estarrecedor, pois, ouvir as palavras ditas pelo mencionado
Deputado em reportagem concedida ao repórter Eduardo Costa, da
Rádio Itatiaia, no último dia 9, sobre a pessoa e o profissionalismo de
Francisco Lins e a respeito do Poder Judiciário e do Ministério Público.
Entre aspas: "Porque nós fizemos uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar o envolvimento com o tráfico de drogas dos
Promotores de Ribeirão das Neves, Rodrigo Fonte Boa e Leonardo
Barbabela, e de dois Desembargadores, o Ximenes e o Biasutti,
fabricantes de 'sursis' e que só trabalham para alguns escritórios
especializados em liberar traficantes. Porque a parte podre do
Judiciário nós já conhecemos . Pior é que a parte boa não se
manifesta. Você vê o que eles fazem em Ribeirão das Neves contra
mim, produzem sentença em cima de denúncias falsas, querem
condenar a Gracinha de todo jeito. Para poder me exemplar? Não. O
Tribunal de Justiça, o Judiciário de Minas Gerais, a parte boa" - e me
permitam, Srs. e Sras. Deputadas, neste momento, repetir, na íntegra,
suas palavras - "é um bolo de bosta coberto de glacê, é um lugar que
vende sentença e a sociedade sabe disso. Hoje eu dou plena razão
àquele cara que matou aquele Promotor porque aquele cara foi
achacado e o Ministério Público nunca investigou na realidade porque
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aquele cidadão, que hoje é dono de uma esquina, era patrocinado
pela MINASPETRO para poder achacar alguns distribuidores de
petróleo".

E, então, nessa entrevista do dia 9, o repórter Eduardo Costa
insistiu: "O senhor está dizendo, Deputado, que consegue entender, e,
mais que isso, que até concorda com o Luciano Farah, da Rede West,
que matou o Promotor Lins do Rego?" Ao que o referido parlamentar
lhe respondeu: "Não concordo com ele por ter matado, mas levaram
ele ao desespero, a ponto dele assassinar um achacador que
trabalhava para a MINASPETRO". Após esses impropérios, somente
nos resta uma certeza, oriunda da doutrina platônica: "quem comete
uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado"; ainda que Chico
Lins não tivesse sido um homem triste, pois tinha condição essencial
para a felicidade: de apenas ser humano.

Caso houvesse de minha parte consideração para com esse
parlamentar, citaria-lhe o Livro do Eclesiástico, capítulo 18, versículo
19: "antes de julgar, procura ser justo: antes de falar, aprende". E sua
aprendizagem pode se dar não só pelas experiências da vida, mas por
colegas de partido, como, por exemplo, o Senador Magno Malta, do
Partido Liberal do Espírito Santo. E de sua autoria um projeto de lei
que prevê a obrigatoriedade dos condutores e passageiros de
motocicletas e similares utilizarem capacetes com o número da placa
do veículo inscrito na sua parte externa. O próprio Senador batizou
essa lei de Lei Promotor Francisco José Lins do Rego Santos: a
proposta de emenda ao Código Brasileiro de Trânsito se encontra
aberta a sugestões na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado Federal. Magno Malta, Senador do PL, acredita que a
identificação da placa no capacete vai agilizar a identificação do
veículo e facilitará o rastreamento dos criminosos. "Batizamos a lei
com o nome do Promotor Francisco José Lins do Rego Santos porque
ele foi a vítima mais conhecida dessa modalidade de violência. O
exemplo dele serve para sensibilizar nossas autoridades e para
aprovar o nosso projeto, que, se não acaba, dificulta a prática dos
crimes", diz o Senador Magno Malta.

O tempo que dedicamos ao trabalho nunca é um tempo perdido.
Homens e mulheres que lutaram pela paz e pela Justiça não o
perderam. Francisco Lins não o perdeu e, talvez, muitos de nós, não o
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percamos. Antes pelo contrário. Adquirimos os principais frutos da
sabedoria: bem pensar, bem falar e bem agir. Talvez, por ignorar a
competência, a seriedade e a dignidade do trabalho da justiça,
sobretudo dos magistrados mineiros, bem como o do Ministério
Público e o de seus legítimos representantes, o supracitado Deputado
tenha essa tendência para odiá-lo e, assim, agir de forma tão vil ao
macular sua imagem e legitimidade.

A dor que sentimos pela atrocidade da morte do Promotor Chico
Lins é tão intensa quanto a saudade que todos temos dele. E quando
digo todos, falo em nome de sua mãe, esposa e filhos. Mas também
em nome de seus companheiros do Ministério Público, entre eles:
Nedens Ulisses, Rômulo Ferraz, Gilvan Alves Franco, Antônio Sérgio
Tonet, Antônio Aurélio dos Santos, Luiz Antônio Sasdelli Prudente e
tantos outros. Manifesto também minha gratidão aos companheiros de
partido, Deputados Rogério Corrêa, Chico Simões, Deputadas Maria
José Haueisen e Manha Campos pela veemente defesa que fizeram
de minha pessoa e de meu trabalho político. E com a liberdade e
confiança que só os amigos podem ter uns para com os outros, faço
uso das palavras de "Partida', um dos poemas de Chico Lins, para
expressar nossos sentimentos, todos eles, até mesmo a vergonha,
que conduziu este pronunciamento:

"Deveria deixar o mundo / no diluir das paisagens, / e seguir no
silêncio noturno / do trem que desaparece... / - entre dormentes e
sombras. / - Deveria deixar o mundo à noite / E não levar as saudades
do dia".

Palavras de Chico Lins da Silva que partilho com vocês. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Caro Presidente, colegas Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, ilustres colegas, estaremos
comemorando, no próximo dia 27, o Dia Mundial do Turismo. Como
Presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, não
poderia deixar de ressaltar as principais iniciativas que têm sido
tomadas em prol do turismo neste Estado. A atividade turística em
Minas Gerais está diante de nova realidade. Recentemente,
assistimos a duas importantes solenidades promovidas pelo
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Governador Aécio Neves: o lançamento do projeto Estrada Real,
em parceria com a FIEMG, e a posse dos membros do Conselho do
Fórum Estadual de Turismo, no Palácio da Liberdade. Nas duas
oportunidades, o Governador reafirmou ser o desenvolvimento do
turismo em Minas Gerais prioridade em seu Governo.

Podemos avaliar a grande visão do Governador, por ter indicado
para Secretário de Turismo o competente Deputado Federal Aracely
de Paula, ex-Prefeito de Araxá, um dos mais importantes destinos
turísticos de Minas, e para Secretário Adjunto o proeminente
empresário da área de turismo do Estado, Sr. Roberto Fagundes, com
reconhecida influência no setor e respeitado por todos.

Nós, mineiros, também temos a felicidade de termos, como Ministro
do Turismo, no atual Governo Lula, o ex-Deputado Federal e ex-Vice-
Governador do Estado, Walfrido dos Mares Guia, homem de grande
visão política e empresarial, que, junto com o nosso Governador, tem
incentivado e incrementado cada vez mais o turismo em Minas Gerais.

Tem sido preocupação constante do Governador Aécio Neves a
divulgação dos nossos atrativos turísticos, os quais sempre têm
procurado exaltar em toda oportunidade, dentro e fora do Brasil.
Exemplo disso ocorreu na última semana, ocasião em que
-empreendeu verdadeira cruzada em prol dos interesses de Minas
Gerais por toda a Europa, em especial, a favor do turismo em nosso
Estado, divulgando aos principais chefes de governo europeu as
potencialidades mineiras e, principalmente, a magnífica Estrada Real.

Entre os diversos projetos turísticos em fase de implantação no
Estado, podemos destacar o Estrada Real, principal projeto da atual
administração. Trata-se de projeto ambicioso, no qual estão sendo
jogadas todas as fichas para a implementação de programa de
desenvolvimento turístico, que divulgará mais de 162 municípios. O
Governo pretende atrair 2,5 milhões de turistas por ano para a Estrada
Real, que perfaz mais de 1.400km de história, cultura e belas
paisagens, e gerar cerca de 180 mil empregos diretos em seu entorno.

Em Minas Gerais, a Estrada Real apresenta três eixos principais,
caracterizados por sua constituição em períodos distintos: o Caminho
Velho, inaugurado pelos bandeirantes, ligando as Capitanias de São
Paulo às minas de ouro; o Caminho Novo, instituído pela Coroa
Portuguesa, ligando o Rio de Janeiro a Vila Rica, e o Caminho dos
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Diamantes, instituído igualmente pela Coroa Portuguesa como
caminho oficial de Vila Rica ao Distrito de Diamantina, antigo Tijuco.

Podemos destacar ainda o Caminho da Bahia, importante via que
possibilitava o tráfego de mercadorias oriundas do Nordeste.

Esse trecho, porém, não tem recebido, sob o ponto de vista do
turismo, o tratamento devido, a despeito de todo o seu potencial,
grande parte localizado no vale do rio São Francisco.

Com um enorme potencial e atrativos turísticos imensos, podemos
afirmar que um bom trabalho de planejamento, promovido pela
Secretaria de Turismo, em conjunto com o Conselho Consultivo da
Estrada Real, do qual a Assembléia se faz representar por um
membro desta Comissão, é fundamental para que, a médio prazo, se
possa transformar esse conjunto de atrativos espalhados por toda a
extensão da Estrada Real em um produto turístico acabado. Tal
produto configurar-se-á, certamente, o maior pólo de atração turística
do Estado e um dos mais importantes do Brasil.

Não menos importante é o projeto que envolve os circuitos turísticos
no Estado. Hoje, perfazem um total de 54, legalmente constituídos,
em todas as regiões do Estado, abrangendo 512 dos 853 municípios
de Minas.

Conforme definição da própria Secretaria de Turismo, "O circuito
turístico compreende um conjunto de municípios com relativa
proximidade em determinada área geográfica, caracterizada pela
predominância de certos elementos da cultura, da história e da
natureza, com possibilidades de atrair e seduzir turistas".

A formação de um circuito pressupõe a identidade e o
associativismo entre esses municípios que, na verdade, consorciam-
se para somar os atrativos, equipamentos e serviços, com o objetivo
de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a
satisfação do turista, com conseqüente aumento do fluxo e da
permanência dos visitantes naquela região, gerando emprego, renda e
qualidade de vida.

E também indispensável a existência, no conjunto de municípios que
integram um circuito turístico, de pelo menos uma cidade com a infra-
estrutura necessária para acolher os turistas, e estes, a partir dela,
poderem se deslocar para outros pontos de visitação do circuito.

Para que ocorra a necessária integração regional entre os
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municípios de um mesmo circuito, são imprescindíveis vias de
acesso, meios de transporte, equipamentos e serviços compatíveis
com os anseios dos turistas de hoje, elementos que fortalecem a
cadeia do setor turístico.

Entretanto, sabemos das dificuldades por que passam as
administrações públicas federal, estadual e, principalmente, municipal,
com escassez de recursos para fazerem frente ao exigente mercado
do turismo. Por sua vez, todo o setor privado ligado ao turismo foi
imensamente afetado pela brutal recessão em que o Pais mergulhou
na última década e qUe acarretou um atraso na implementação de
toda e qualquer política de investimentos no sõtor.

Pensando em tudo isso, o Secretário de Turismo, Sr. Aracely de
Paula, começará, hoje, juntamente com uma equipe de técnicos da
Secretaria, uma seqüência de viagens ao interior do Estado com o
objetivo de fortalecer, organizar e consolidar os circuitos,
conscientizando Prefeitos, empresários e comunidades para a
oportunidade do turismo como alternativa econômica.

Outra questão que gostaria de abordar é o fato de que todos os
problemas econômicos e administrativos pelos quais vem passando o
País e, conseqüentemente, o Estado, trouxeram reflexos diretos
também para o meio acadêmico. As faculdades de turismo instaladas
em Minas, de certa forma, perderam o foco desse emergente mercado
turístico, pois não conseguem suprir a atual demanda do mercado,
que exige empreendedores e pesquisadores, em vez de meros
bacharéis em turismo.

Essas questões foram discutidas em audiência pública da Comissão
de Turismo, Indústria e Comércio, promovida nesta Casa, em 2001, e
que contou com a presença de representantes do poder público, da
iniciativa privada e das faculdades, na busca de uma solução para o
problema. Ao que parece, os objetivos propostos ainda não foram
alcançados, já que ainda são constantes as reclamações dos
empresários do setor e dos próprios "turismólogos", no que se refere
ao baixo nível de comprometimento das escolas para com os alunos.
São poucos os subsídios oferecidos para que eles possam se formar
com uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos, com
capacitação para exercerem funções de gestão e administração, que
os possibilitem enfrentar o atual mercado de trabalho.
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Entendemos que o Poder Legislativo tem uma grande

responsabilidade na consecução de todos esses objetivos, não
apenas atuando na sua função constitucional, mas agindo como um
parceiro efetivo do Executivo na elaboração e no acompanhamento
dessas políticas públicas. Isso é possível mediante a participação nas
reuniões do Conselho Estadual de Turismo, em que temos assento
permanente, contribuindo para que as ações a serem implementadas
estejam sempre em sintonia com os anseios do povo mineiro de todas
as regiões do Estado.

Não obstante, nossa ação nesta Casa continuará sendo a de discutir
todas as questões pertinentes ao turismo em Minas Gerais, na busca
de soluções para os problemas enfrentados pelo setor e respondendo
a todo clamor da sociedade, função e razão principal deste Poder.

Caro Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, hoje apresentei
à Comissão de Meio Ambiente um requerimento, que foi aprovado,
depois de ler, no jornal "Estado de Minas", sobre o desvio do rio São
Francisco nas cidades de Lagoa da Prata e de Moema. (- Lê:) "O
Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja realizada uma visita técnica desta. Comissão ao
Município de Lagoa da Prata, com o objetivo de verificar, 'in loco', os
graves distúrbios ambientais provocados pelo desvio do rio São
Francisco por empresa agropecuária. Requer, por oportuno, sejam
convidados para acompanhar a visita da Comissão representantes
das entidades listadas: Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata;
Superintendência Regional do IBAMA-MG; IGAM; IEF; Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Ministério Público -
Promotoria do São Francisco; e Associação Regional de Proteção
Ambiental de Bom Despacho - ARFA".

Caro Presidente e Srs. Deputados, esta Casa não pode se calar
diante de graves denúncias feitas pelo jornal 'Estado de Minas". Não
tínhamos conhecimento do desvio desse rio. Com  esse requerimento,
estaremos acompanhando o processo. Solicitamos a todas as
pessoas que tenham conhecimento de qualquer degradação do meio
ambiente, principalmente no que diz respeito ao rio São Francisco,
que nos enviem essas denúncias a fim de que sejam apuradas.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte)* - Parabenizo V. Exa.
por estar à frente da Comissão de Turismo e por demonstrar essa
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preocupação com a questão do turismo no Brasil. O nobre
companheiro mencionou a Estrada Real. Depois de se tornar uma
realidade, a Estrada Real foi demarcada pelas cidades por que passa,
apesar de possuir um potencial muito maior. O nosso desafio é
fomentar a sinalização dessa estrada. O turista vem conhecer a
Estrada Real, que está identificada apenas pelas cidades por que
passa. Temos de intensificar essa frente, envolvendo os órgãos do
Governo Federal e Estadual, além da FIEMG, e tantas outras
autarquias. E preciso sinalizar todo o entorno da Estrada Real, para
alavancarmos o turismo, gerando-se emprego e renda. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Prezado colega e amigo,
Deputado Paulo Cesar, parabenizo-o pelo pronunciamento e pela
disposição que demonstra como Presidente da Comissão de Turismo
e do Conselho Estadual do Turismo. Desejo-lhe muito sucesso. Todos
nós, do PFL, orgulhamo-nos de sua indicação. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Agradeço ao Deputado Doutor Viana.
Dirijo-me ao Deputado Sidinho do Ferrotaco para dizer-lhe que tem
toda razão ao se preocupar com a Estrada Real, a qual irá trazer
benefícios para Minas Gerais inteiro. Tenho certeza de que o
Governador Aécio Neves, o Secretário Aracely de Paula e o Ministro
Walfrido também estão preocupados. Logo, honrarão o compromisso
de pôr sinalização, não apenas na Estrada Real, pois o projeto
alcança todo o Estado. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. e Srs. Deputados, imprensa, senhoras e senhores, povo
mineiro, tenho um assunto importante para tratar nesta tarde, mas,
antes, apresento congratulações e cumprimentos a dois repórteres:
Gislene Alencar, do jornal "Hoje em Dia", e Luiz Ribeiro, do jornal
"Estado de Minas". Esses dois jornalistas representam as sucursais do
Norte de Minas. Ao longo deste ano e, principalmente, nos últimos
meses, ambos vêm tratando de um tema para o qual, desta tribuna,
temos chamado a atenção: a seca que assola a região norte-mineira,

Na edição do dia 21 deste mês, o jornal "Hoje em Dia" apresenta
uma reportagem muito bem feita sobre a aflição e os problemas que
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aquela população vem enfrentando diante da seca. Mais que isso:
refere-se - e nos chama a atenção para um movimento que deve ser
iniciado ou pelo menos reforçado nesta Casa - à participação do
Estado de Minas Gerais no Fundo de Desenvolvimento Regional, que
será lançado pelo Governo Federal, e poderá trazer para este Estado
cerca de R$130.000.000,00 para o combate à seca.

Agradeço à jornalista Gislene Alencar, do jornal "Hoje em Dia", pela
sua maneira séria, responsável e persistente ao apresentar esse
drama vivido pela nossa região. Agradeço também ao jornalista Luiz
Ribeiro, do "Estado de Minas", que, ao longo dos últimos anos, vem
chamando a atenção das autoridades para programas voltados ao
combate à seca em nossa região.

Certamente, esta Casa não irá dormir no ponto. Nosso movimento
está bastante avançado. Mantivemos contato com os Deputados
Federais e Senadores por Minas Gerais para garantir a participação
do nosso Estado e da nossa região no programa financiado pelo
Fundo de Desenvolvimento Regional, apresentado pelo Governo
Federal, e que, certamente, trará um pouco mais de alento e
esperança à nossa região.

Peço o apoio dos Deputados para uma audiência pública que
realizaremos na Assembléia, a fim de discutirmos as reintegrações de
posse de áreas rurais invadidas. As invasões feitas pelo MST e pela
Liga Operária Camponesa, a liga operária pobre, têm trazido
intranqüilidade à população. Não se contentam apenas em invadir
terras devolutas ou não produtivas, mas áreas produtivas, fazendas e
propriedades rurais que trazem riqueza ao Estado. Não quero entrar
nesse mérito.

Gostaria de discutir em audiência pública. Isso me foi cobrado pelo
Dr. Alexandre Viana, Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros,
grande líder rural naquela região. São as áreas que foram invadidas e
questionadas na justiça, na Vara de Conflitos Agrários, presidida pelo
Juiz Carlos Salomé. Muitas vezes, as áreas são reconhecidas como
produtivas, ocorrendo a reintegração de posse aos legítimos
proprietários. Porém, não sei se, por má-vontade ou morosidade
normal, as áreas não são devolvidas aos legítimos donos. A audiência
tratará do outro lado da moeda. Ao levantar o problema, queremos
garantir que as pessoas que possuem o título de posse de terra,
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trabalhando e produzindo nela, tenham-na sob seu domínio.

Queremos que estejam presentes os Srs. Marcos Helênio,
Superintendente do INCRA; Luís Xavier, do ITER; Marcelo Gonçalves,
Secretário de Reforma Agrária; Carlos Salomé, Juiz de Direito da Vara
de Conflitos Agrários; Promotoria Pública, FETAEMG e
representantes desses movimentos, para que possamos suscitar a
discussão e mostrar que a justiça de Minas Gerais está apta e pronta
para cumprir as determinações do Poder Judiciário, que a polícia
acompanha os fatos, e que não há omissão - e espero que não haja -,
para trazermos tranqüilidade aos proprietários e produtores rurais.

Tenho uma carta que me foi dirigida em 20/9/2003 por um senhor
que reside em Montes Claros.

"Montes Claros, 20 de setembro de 2003. Caro Deputado Carlds
Pimenta, meu nome é José Pereira Sobrinho, sou de Taiobeiras,
Norte de Minas, e resido em Montes Claros há mais de 40 anos. Sou
comerciante e, durante boa parte de minha vida, exerci a profissão de
viajante comercial. Tive oportunidade de conhecer todo o Estado de
Minas Gerais e grande parte do País. Sou casado e tenho seis filhos,
todos já encaminhados na vida: todos não, pois, no ano passada,
perdi o meu filho querido, morto em acidente de carro na BR-1 35.

Aqui, começa a minha tristeza e o início de um relato, desabafo e
uma solicitação que será minha, da minha família e de muitas outras
famílias que passaram pelo que passei e talvez não tenham
oportunidade de encontrar a ajuda que espero ter na sua pessoa e
nas dos Deputados Estaduais do meu Estado.

Como já disse, perdi meu filho no ano passado em acidente de carro
na BR-135. O acidente ocorreu devido às péssimas condições do
asfalto. Acredito que a causa seja a mesma de outras centenas de
acidentes que vêm ocorrendo e tirando vidas de pessoas da nossa
região.

Sei, por meio da imprensa, que a Assembléia Legislativa tem-se
manifestado no sentido de cobrar do Governador e do Presidente da
República as providências necessárias para recuperar essa
importante rodovia. Aliás, essa cobrança vem repetindo-se ao longo
dos últimos anos. Até então, o que tem sido feito são apenas as
famosas operações tapa-buracos, que não resolvem nada. Essa BR
precisa de uma recuperação total, pois foi construída há mais de 20
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anos, e, naquela ocasião, o trânsito não era tão pesado e intenso
como hoje.

Queria alertar que já se aproxima mais um período chuvoso. O meu
medo é que outros filhos das milhares de pessoas que transitam por
essa estrada venham a perder as suas vidas. Certamente, estarei
vendo o Deputado Carlos Pimenta e outros ocuparem a tribuna do
parlamento mineiro para lamentarem as vidas que serão ceifadas.
Sem dúvida, enfrentaremos mais dificuldades com o péssimo estado
de conservação dessa BR. Além das mortes, vamos ter um prejuízo
enorme com os acidentes. Aí, pergunto: quem pagará a conta? As
vidas não têm preço, mas o prejuízo material será enorme e não
aparecerá nenhuma dessas autoridades para responsabilizar-se.

Sr. Deputado, pagamos as contas deste País. Se forem altas, o
Governo, simplesmente, aumenta as taxas e os impostos e a conta
final sobrará para todos. No setor de transportes, pagamos IPVA,
seguro obrigatório, seguro total particular - o único que nos garante -,
taxas de emplacamento, presente do ex-Governador Itamar Franco e
da Assembléia Legislativa, taxa de segurança, imposto do combustível
- a famosa CIDE -, ICMS dos automóveis, IPI, pedágios e muitos
outros impostos que só o Governo conhece. Pergunto: será que
alguém sabe onde são aplicados esses recursos? Será que os
governantes prestam contas de todas as aplicações? Será que
aplicam com justiça o que arrecadam? São perguntas que não são
respondidas. Pergunto, ainda: onde está a justiça que não age, que
não obriga o poder público a assumir as suas responsabilidades? Por
que os péssimos governantes saem impunes e não são obrigados a
responder pelos seus crimes? E um crime deixar acontecer acidentes
de trânsito em estradas que não oferecem as mínimas condições,
como é ocaso da BR-135.

Caro Deputado Carlos Pimenta, gostaria que minhas indagações
fossem recebidas e analisadas pelo senhor e por todos os outros
Deputados que nos representam. Entendo que a pressão de cobrança
da Assembléia Legislativa deva continuar, principalmente no Ministério
dos Transportes. O Ministro esteve em Montes Claros. Naquela
ocasião, também lhe escrevi uma carta, relatando a minha dor e a
minha indignação. Qual não foi a minha surpresa, ao receber a
resposta dizendo que a recuperação da BR-135 teria início neste ano,
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pelo menos no trecho entre Belo Horizonte e Joaquim Felício, que
já possui o projeto. Mas estamos no mês de setembro, as chuvas
devem começar logo e até agora nada foi feito.

Termino manifestando minha crença em Deus, confirmando minha
fé nos homens de boa-vontade, minha admiração pela classe política,
mas pelos políticos que possuem propostas, credibilidade e, acima de
tudo, respeito pela humanidade. Espero que a próxima carta que
escrever para o meu amigo Sr. Carlos Pimenta ou para qualquer outra
autoridade seja para manifestar o alívio do povo norte-mineiro pela
recuperação dessa rodovia, que, devido ao seu péssimo estado de
conservação, tirou a vida do meu filho e de tantos outros filhos e filhas
de pessoas que constroem a história deste Estado e deste País."

Sr. Presidente, ao fazer a leitura dessa carta encaminhada pelo meu
amigo José Pereira Sobrinho, gostaria de dizer que não iremos
desistir das cobranças que fazemos historicamente ao longo dos
últimos anos. Em 2003, esperávamos ver o início das obras de
recuperação da BR-135. Esperávamos e ainda esperamos que o
Ministro Anderson Adauto, a quem nos dirigimos na semana passada
hipotecando-lhe apoio e solidariedade pelo grande trabalho que
desenvolve, possa cumprir o que foi prometido na cidade de Montes
Claros. Desejo, de coração, nunca receber uma carta dessa natureza.
Fico triste, porque o pai da vítima é um cidadão honesto, que paga
seus impostos, e que, na sua dor, encontrou forças para manifestar
sua indignação e para deixar claro a fé que possui nos homens de
boa-vontade, principalmente nos governantes que lutam pelos mais
pobres e tentam resolver problemas sérios como o da BR-135, grande
desafio para todos nós. Obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, demais colegas da

Mesa, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
abordarei três temas. O primeiro deles é que tivemos, na semana
passada, o Congresso Nacional dos Ouvidores e "Ombudsman", da
Associação Brasileira de Ouvidores. Foi um encontro muito rico. Na
realidade, as ouvidorias do poder público, seja no Executivo, seja no
Legislativo, seja no Judiciário, estão sendo implantadas agora.
Curiosamente, o Estado da Bahia possui o modelo mais avançado. Lá
a ouvidoria funciona com uma rede em todo o Governo, incluindo a
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ouvidoria central, que faz o elo entre a população e o poder
público. O Judiciário também tem avançado muito na implantação
desse sistema. Quando os "ombudsman" são os próprios
Desembargadores, a ouvidoria funciona de maneira mais eficaz, mas,
quando isso não ocorre, pela experiência nacional, a ouvidoria não
cumpre o seu papel. No caso do Legislativo, a implantação e a cultura
do sistema constituem grande desafio. A Assembléia do Rio Grande
do Sul já implantou sua ouvidoria, e Minas está fazendo o mesmo. Na
próxima semana, inauguraremos o espaço. Segundo orientações da
Mesa, fizemos a junção da ouvidoria com o serviço prestado pela
Casa, aliás de maneira muito eficiente e bem sucedida, que é o Fale..
com as Comissões, órgão que fornece informação sobre todos os
projetos em tramitação no Legislativo aos mineiros que acessam à
Internet ou utilizam o telefone.

Estamos unindo a ouvidoria ao Fale com as Comissões, para que
sejam uma só unidade na Assembléia, prestando informações a
respeito dos projetos em tramitação. E o que tem sido feito no
Congresso Nacional e se chama Ouvidoria Propositiva, elo paraS
receber denúncias e oferecer um serviço a mais aos cidadãos. Há
ouvidorias implantadas apenas no Rio Grande do Sul, no Congresso
Nacional, ambas funcionando há dois anos, e a nossa, recém-
implantada. E lamentável que não existam em outros Estados, o que
demonstra a dificuldade em se manter a transparência do Poder
Legislativo.

Estivemos visitando a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
Nossa Comissão Especial analisará as causas da crise da Santa Casa
de Minas e buscará soluções. Muitos dizem que nossa Santa Casa
não funciona devido ao seu tamanho. Uma teoria afirma que o
problema é a tabela defasada do SUS, que não oferece condições
decentes de sobrevivência. No Rio Grande do Sul, a Santa Casa é do
mesmo tamanho da nossa, funcionando com mais de 1.200 leitos. E
um dos maiores hospitais de referência do Brasil, englobando hospital
do coração, hospital pediátrico, hospital para transplantes e hospital
neurológico. Atende a 70% do SUS, o que representa apenas 41% do
faturamento. Os convênios representam 58% do faturamento, e o
maior convênio é com o IPEA, que corresponde ao nosso instituto de
previdência. Isso prova que, se bem gerida, a Santa Casa é viável,
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apesar da tabela absurda do SUS.

No próximo sábado, comemoraremos o Dia Mundial do Turismo, e
Minas tem um dos maiores potenciais turísticos do Brasil.

A recuperação de alguns trechos ferroviários será fundamental para
a implantação e o desenvolvimento do nosso pólo turístico. Temos
uma das primeiras estradas ferroviárias do Brasil, cujo trajeto
correspondia ao da Estrada Real, indo de Lavras até Barra Mansa,
ligando Minas ao Rio de Janeiro. Essa estrada está desativada. E um
circuito extraordinário, de beleza imensurável. A região fica num vale,
e sua grande ligação econômica e turística é com o Rio de Janeiro.
Quando desativaram a estrada ferroviária, a região, que engloba.
Carrancas, Minduri, São Vicente, Andrelândia, Arantina e Liberdade,
ficou ilhada.

Apresentamos o requerimento. Os Deputados Laudelino Augusto e
Rogério Correia também apresentaram o mesmo requerimento. A
idéia é fazermos um grande movimento para unir Minas, Rio de
Janeiro e São Paulo. Temos outro trajeto, do Sul de Minas até São
Paulo, passando por Aiuruoca e São Lourenço, que pode ser outra
grande via turística.

Propomos a realização de uma reunião na Comissão de Transportes
para debater o tema e convidar o Governo Federal, que estuda a
reativação de alguns trechos ferroviários direcionados ao turismo,
para participar. Os Deputados e o Secretário de Transportes do Rio de
Janeiro se prontificaram a comparecer. Contatamos o nosso
Secretário de Transportes, que nos informou haver estudo na
Secretaria para reativação do Circuito do Ouro, no trecho de Belo
Horizonte a Ouro Preto e Mariana, que será outra grande estrada.

A Assembléia de Minas tem o dever de lutar e articular-se com os
demais Estados, para que possamos recuperar esses ramais
ferroviárias e transformar essa proposta do turismo numa realidade.

A Estrada Real é outro grande projeto. Acredito que os projetos são
complementares. Podemos ativar o circuito turístico no Estado,
passando pelas estradas férreas e de terra. Na região de Barra
Mansa, o Governo do Rio de Janeiro construiu a estrada, faltam
apenas 30km de Minas para ligar Liberdade ao Rio de Janeiro, o que
ajudará muito o turismo da região; aliás, até entrei em contato com o
DER, a Secretaria e o Governo Federal para isso, O Governo de
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Minas graças ao acordo na reforma tributária, receberá parte dos
recursos da CIDE para aplicar nas estradas. Então, encaminhamos ao
Governador Aécio Neves solicitação para que essa estrada seja
incluída na prioridade de construção do próximo ano, pois são apenas
30km.

Tenho a certeza de que Minas Gerais, com todo o seu potencial,
será, em breve, o Estado que promoverá um dos maiores circuitos
turísticos do País. Espero que consigamos passar das palavras às
ações concretas.

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

imprensa, público das galerias, TV Assembléia, funcionários da Casa,
gostaria de dividir minha alegria com todos os colegas, resultante de
missão que desenvolvemos com os produtores rurais da região de
Salinas, que pleiteavam, no início do mês, a liberação da segunda
etapa dos recursos destinados aos contratos de financiamento, por
intermédio do programa FUNDERUR Apoiar, do BDMG, no valor de
R$596.662,16, para atender a 111 produtores rurais, membros da
Cooperativa dos Produtores de Cachaça de Alambique da
Microrregião de Salinas Ltda - COOPERCACHAÇA -, cujos valores
foram depositados ontem.

Nossas ações surtiram efeito junto ao Governo Estadual, que,
eficientemente, recebeu nossa justa solicitação, ao procurarmos o Dr.
Fuad Nomam, Secretário de Estado da Fazenda, que se prontificou
em buscar soluções, uma vez que o FUNDERUR não tinha recursos
para liberar o empréstimo à COOPERCACHAÇA de Salinas. No
BDMG, houve o compromisso do Presidente de tudo fazer para não
morrerem as esperanças do grupo que formou a cooperativa. O Dr.
Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão, mais um soldado do
Governo, entendendo justa nossa reivindicação, se prontificou a
ajudar-nos. E, finalmente, o Governador Aécio Neves, ao entregar-lhe
o pedido, atendeu à minha solicitação e aos maiores interessados:
111 produtores rurais organizados em oito associações comunitárias
rurais, programa extraordinário da cooperativa de Salinas, o qual não
conhecia. Das oito associações, duas estão no Município de Salinas,
quatro em Novo Horizonte, uma em Indaiabira e outra em Rubelita,
representadas pelo Sr. Gilmar Pereira de Freitas, Presidente da
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COOPERCACHAÇA.

Em pouco tempo, devido à competência do grupo, já exportam
cachaça para Itália e, futuramente, para Paris. Quando recebemos,
pela primeira vez, o Sr. Gilmar em nosso gabinete, ficamos
extremamente sensibilizados com a situação da Cooperativa. Liberada
a primeira parcela do financiamento em 2002, iniciaram a construção
de três unidades fabris destinadas à produção de 400 mil litros de
cachaça, mas foram obrigados a interromper a obra, porque a
segunda parcela não foi liberada, e a Cooperativa corria o risco de
fechamento. Até ontem, meus colegas, isso podia ocorrer. Hoje os
produtores daquela região podem dar prosseguimento a seus
projetos, uma vez que os recursos estão disponibilizados. O Governo
Estadual sensibilizou-se com a situação por nós apresentada, e os
recursos foram liberados pelo BDMG. Agradeço aos que tornaram real
o pedido dos produtores rurais daquela região-

Outro assunto me traz à tribuna. Recebi abaixo-assinado da
Associação de Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN - e da
Associação dos Moradores do Bairro Mangabeiras-Sudoeste,
localizados na Capital. Estão aflitos com fato que poderá ocorrer na
Av. Bandeirantes, situada nesse bairro, que, provavelmente, mudará,
nos feriados e nos domingos, a rotina da comunidade ali residente.

Não posso ficar calado quando mais de 500 moradores estão
revoltados e inquietos com um projeto, do Vereador Antônio Carlos
Pereira - amigo Carlão -, que tramita na Câmara Municipal. Ele institui
a pista de rolamento contígua à de caminhada da Av. Bandeirantes,
entre a Praça da Bandeira e o Parque JK, como "área de lazer, nos
domingos e feriados, de 8 às 14 horas".

Como morador da Rua São João do Paraíso, abaixo da Av.
Bandeirantes, vejo que, nos dias úteis, é muito comum os moradores
dessa região e de outras se deslocarem à Av. Bandeirantes para
caminhar e realizar pedaladas. Nos domingos ou feriados, isso não
acontece. Essa avenida não recebe, de forma alguma, o fluxo de
pessoas que o Vereador deseja para constituir área de lazer nesses
dias. Domingo, muitos vão aos clubes ou ao Parque das Mangabeiras
ou visitam alguém. Além disso, é um dos dias em que há menor
número de pessoas realizando caminhadas na avenida. Ele deseja
que os moradores da região mudem sua maneira de ser, usando a
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avenida como área de lazer nesses dias.

Sabemos que todos têm o direito de possuir seu espaço de lazer.
Porém, seria mais lógico utilizar a área da Praça JK, que conta com
vários aparelhos destinados ao entretenimento e ao esporte da
comunidade, ou a Av. Agulhas Negras. Isso não causaria transtornos
aos moradores do entorno da Av. Bandeirantes, onde há tráfego
intenso de veículos, nem aos motoristas nem aos esportistas, que
desejam fazer sua caminhada.

Poder-se-ia considerar também o incremento do uso de áreas
públicas na região Sul de Belo Horizonte, tal como o Parque das
Mangabeiras, nas proximidades dessa avenida, pois, sem dúvida; este
receberia o incentivo na sua utilização para as pedaladas, corridas e
brincadeiras propostas pelo Vereador.

Deixo bem claro que não desejo polemizar sobre um projeto que
tramita na egrégia Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas, sim,
venho defender, na tribuna desta Casa, os interesses de uma
comunidade que se sente incomodada com sua tramitação. São
moradores que possuem o direito de serem consultados antes de se
realizarem mudanças nas ruas de suas residências. O abaixo-
assinado está comigo. Alegam que tal ação acarretará deficiência de
segurança, com a necessidade de policiais para manter a segurança;
e a presença de vendedores ambulantes, principalmente pelo fato do
aumento drástico do público na região. Então, sugerem a recuperação
da Praça Julien Ryant, localizada no Bairro Anchieta, atualmente
abandonada. Entre outros locais próximos, a praça seria suficiente
para atender, se houver necessidade, à demanda de pessoas nos
domingos e feriados, para todo tipo de entretenimento, tais como
brincadeiras, exercícios físicos, caminhadas, pedaladas, que a
população merece e deve cobrar do poder público constituído.

Mostro essa situação porque os moradores em torno da Av.
Bandeirantes estão muito preocupados.

Comunico à Casa que apresentei emenda ao Projeto de Lei n°
83/2003. (- Lê:)

"Dê-se ao 'caput' do art. 1° do Substitutivo n° 1 do Projeto de Lei n°
83/2003 a seguinte redação:

'Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

Wák
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sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída, em operações
internas, para a aquisição de veículos destinados a emprego na
categoria aluguel - táxi - e de ônibus, de categoria aluguel, destinado a
utilização no transporte público de passageiros, na forma, no prazo,
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento'

Para terminar, quero ler uma carta publicada no jornal "Estado de
Minas" de domingo, dia 21/9/2003, na seção "Cartas à Redação". (-
Lê:) "Carta a Lula. Hõspital pede ajuda. Irmã Bárbara Masôarenhas
Diniz, Curvelo-MG. Senhor Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acabo
de fazer 101 anos e venho pedir-lhe um presente! Sou irmã da
Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo há 80
anos e, depois de trabalhar em hospitais e colégios no Rio de Janeiro,
São Paulo e Sul de Minas, vim morar em Curvelo, na casa de irmãs
idosas. Vivo numa cadeira de rodas, mas estou lúcida o suficiente
para ver os problemas em volta. Faço anotações como secretária da
fisioterapia das irmãs idosas. Estou muito triste porque o Hospital
Imaculada Conceição, de Curvelo, passa por sérias dificuldades. E
difícil equilibrar a despesa - muito grande com a falta de reajuste dos
procedimentos do SUS e a expansão do atendimento aos carentes - e
a receita. Temos bom administrador, mas o déficit é enorme. Peço-lhe
pois, em nome da Virgem Maria, que nunca me faltou em tempos
difíceis, e em nome do povo desta região, uma verba, um recurso
substancioso para que a direção do hospital possa pagar suas
dívidas. Será um dinheiro sagrado e muito bem empregado, eu
garanto! Sei que o senhor tem problemas demais. Sei também que o
senhor conviveu com inúmeras dificuldades e sabe como é triste a
doença e a miséria. Noutras épocas, eu ia pessoalmente aos
gabinetes dos governantes - Adhemar de Barros, Getúlio Vargas -
pedir ajuda e nunca saí de mãos vazias, graças a Deus! Não peço por
mim, mas por causas justas". Então, Sr. Presidente, quero que essa
carta feita pela Irmã Diniz, com 101 anos, seja publicada na íntegra
nos anais desta Casa. Sou médico daquele hospital, representante da
cidade e vejo a agonia de todos. Temos que sensibilizar as
autoridades, o Ministro da Saúde, para ver se conseguimos salvar o
hospital. E não é somente esse hospital que agoniza, são muitos e
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muitos outros hospitais. Que o Presidente Lula se sensibilize, e
que o Ministério da Saúde possa, se possível, encaminhar recursos
para esse hospital. Obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a 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.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Ontem, como Presidente e

representante único da Comissão Especial do Metrô, estive em
Brasília participando da audiência pública promovida pela Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura do Senado. E já em princípio quero
ressaltar que os únicos Senadores mineiros que se manifestaram
nessa reunião foram o Senador Aelton Freitas, com muita
propriedade, e o Senador Eduardo Azeredo.

Mas, voltando à reunião, Sr. Presidente, pude ver com clareza,
baseado em números exibidos pelas transparências, que Belo
Horizonte vem sendo mesmo discriminada em suas obras do metrô,
relativamente às Capitais do Ceará e de Pernambuco, que lá também
estavam representadas, pedindo verbas para a complementação
também de suas obras. Ressalto: o nosso metrô foi o que teve menos
verbas liberadas principalmente nesses últimos quatro anos.

Não queremos, de maneira alguma, que em 7, 8 ou 9 meses de
mandato, o Presidente Lula resolva totalmente a questão da liberação
de recursos para o metrô.

O importante dessa reunião foi que algumas situações ficaram mais
transparentes. Por exemplo, a Secretária Executiva do Ministério das
Cidades, Sra. Ermínia Maricato, deixou claro que a liberação das
verbas para o metrô de Belo Horizonte se condiciona à integração
trêm-ônibus, que é responsabilidade do município. Belo Horizonte
ainda está parada nessa questão.

Ficou claro que há um endurecimento também na liberação de
verbas em razão de Minas não haver ainda municipalizado o metrô e
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não ter dado a sua contrapartida orçamentária, como garantem ter
feito os representantes de Salvador e Recife. Estamos esbarrando, Sr.
Presidente, também em situações conflitantes, como é o caso da
estadualização. O Governo aceita receber, mas desde que o Governo
Federal entregue as obras concluídas e assuma até o ano de 2006 o
compromisso do pagamento dos funcionários. Esse é o desejo do
Governo do Estado. E foi protelado a pedido da Comissão de
Transição do atual Governo.

No caso, o grande impasse é que o Governo não aceita receber um
metrô por terminar e arcar com a folha de pagamentos dos
empregados do metrô. De seu lado, é isso que deseja o Governo
Federal, que no entanto continua pagando essa conta Recife e
Fortaleza.

Mas de tudo o que ouvi nessa audiência, o que me entristeceu foi a
forma pouco séria com que está sendo tratada a questão do trecho do
metrô entre os Bairros São Paulo e Vilarinho, São Gabriel e Vilarinho,
que precisa ser urgentemente sinalizado para que a linha volte a ser
ope racional izada em sua totalidade.

Sr. Presidente, hoje se faz uma baldeação. Então, o pessoal que
está no Vilarinho e vai até São Gabriel, se quiser pegar o metrô, tem
que ficar 26 minutos parado. Isso inviabiliza. Houve aquele acidente
grave do choque de dois trens. E perigoso fazer a baldeação de
apenas um trem.

Cobrei o descontigenciamento da verba necessária à compra do
equipamento de sinalização, que é de R$8.400.000,00. Antes do início
da reunião, a Secretária Ermínia Maricato me garantiu que a verba já
estaria disponível. Durante a reunião, voltei à carga e percebi que o
Presidente da CBTU fugia à resposta. Eu solicitava a informação e
queria a confirmação tanto da Secretária Executiva, Sra. Ermínia
Maricato, quanto do Presidente da CBTU, Sr. João Luiz, se a verba de
R$8.400.000,00 já estava disponível. Ele garantiu para o Presidente
da Comissão e para todos os presentes que essa verba já tinha sido
liberada.

Mais tarde, fui recebido pelo Presidente da República em exercício,
José Alencar, no Palácio do Planalto, onde fui pedir-lhe apoio, como
mineiro e conhecedor da precariedade do transporte de massa desta
Capital, e indagar sobre a possibilidade do descontingenciamento da
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verba. Na hora, telefonou para o Presidente da CBTU, Sr. João
Luís, e repassou-me a informação de que o dinheiro estava liberado
para a compra dos equipamentos - R$8.450.000,00. Assim sendo, a
CBTU poderia ter dado ordem de serviço para que esse equipamento,
vindo de Gênova, na Itália, tosse embarcado. No entanto, ontem, o
Superintendente do metrô, que deveria estar inteirado do assunto,
garantiu-me que essa verba continua contingenciada. Então, logo
após ter estado na Comissão e com o Presidente, liguei para o
Superintendente.

Outra conclusão a que posso chegar é de que estão brincando com
a questão do metrô, que se arrasta há 22 anos. E, quando chega a
campanha para a eleição do Prefeito de Belo Horizonte ou do
Governador, informam que o metrô está chegando, mas isso não
ocorre. Precisa haver boa vontade e ser liberado o recurso, porque, se
houver paralisação total das obras do metrô, o prejuízo será muito
grande, principalmente agora, na época das chuvas.

Para terminar, Sr. Presidente, quero lamentar a morte da criança
José Carlos Júnior Rocha, de apenas 2 anos, em conseqüência da
queda em fosso da estação de Santa Tereza. A Comissão do Metrô,
contando com a participação do Deputado Doutor Viana, apresentou
requerimento solicitando a presença nesta Casa do
Superintendemente do metrô para prestar informações. Portanto,
apuraremos as causas desse acidente, que entristece a todos nós, e
pediremos esforço na vigilância das obras do metrô, para que
acidentes como esse não voltem a acontecer. Estamos atentos,
apesar de a Comissão Especial estar encontrando dificuldade para
reunir-se com o Ministro das Cidades, o Prefeito e o Governo, e
iremos até o final da questão do metrô de Belo Horizonte. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária 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 2 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
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EXPANSÃO DO METRO, EM 17/9/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira e Gustavo Valadares, 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 Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Ermínia Maricato, Secretária Executiva do Ministério das Cidades,
publicado no "Diário do Legislativo" de 12/9/2003. Passa-se à 3 a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Célio Moreira para que sejam ouvidos
convidados com o fim de obter esclarecimentos sobre denúncias de
irregularidades na destinação de recursos orçamentários para as
obras do metrô de Belo Horizonte e no processo de licitação para a
sua realização, conforme matéria veiculada pela imprensa no dia
14/9/2003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria Resende - Doutor Viana.
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 17/9/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Paulo Cesar, Maria Olívia, Biel Rocha e Laudelino Augusto, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Maria José Haueisen. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Olívia, 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 pedido do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a importância dos circuitos
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turísticos no desenvolvimento do turismo em nosso Estado e
apreciar a matéria constante na pauta, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Secretária Municipal de
Educação de Nepomuceno e da Gerente de Educação e Esporte de
São Sebastião do Paraíso, em que encaminham à Comissão cópia da
Ficha de Pesquisa do Mapeamento do Artesanato Mineiro. Passa-se à
2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, são aprovados em turno único os Requerimentos nos
1.301/2003, 1.303/2003 e 1.323/2003. Passa-se à 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar em que solicita seja encaminhada cópia da
nova composição da Comissão aos órgãos e às entidades que
menciona; Biel Rocha em que solicita seja realizada audiência pública
nas cidades que compõem os 46 circuitos turísticos do Estado, com o
objetivo de se discutirem com as autoridades locais questões de
interesse dos municípios visitados relativas ao turismo, à indústria e
ao comércio; Biel Rocha em que solicita seja realizada audiência
pública com o objetivo de se conhecer o funcionamento do Hotel da
Previdência de Araxá e o planejamento e as estratégias para a
manutenção desse empreendimento; do Deputado José Milton em
que solicita seja realizada audiência pública da Comissão, em
conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira, para se
discutirem as conseqüências da provável transferência do centro
administrativo, financeiro e decisório da AÇOMINAS para Porto
Alegre, sede nacional do Grupo Gerdau, detentor do comando
acionário da referida empresa com as autoridades que menciona;
Maria Olívia em que solicita seja enviado ofício ao DER-MG
solicitando desse órgão o asfaltamento do trecho da estrada de terra
que liga o Município de Gonçalves à BR-MG 173, no Sul de Minas; e
Rogério Correia em que solicita audiência pública da Comissão, em
conjunto com a Comissão de Administração Pública, com o objetivo
de subsidiar a discussão do Projeto de Lei n° 1004/2003, que altera a
denominação e os objetivos sociais da Companhia Mineradora de
Minas Gerais - COMIG - e dá outras providências. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados sobre a
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importância dos circuitos turísticos para o nosso Estado. Registra-
se a presença dos Srs. José Francisco Neto, Prefeito Municipal de
Gonçalves; Manoel Costa, Presidente da BELOTUR; Hélio Rabelo,
Presidente do Pólo de Ecoturismo da Serra do Espinhaço; Djalma
Ramos Rocha Júnior, Presidente do Circuito Turístico Serras Verdes;
Ubiraney de Figueiredo Silva, Gestor do Circuito do Ouro; e Cássia
Paes, Presidente do Circuito do Ouro, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais
e concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão pára a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olivia - Chico Rafael - Márcio

Passos.
ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 23/9/2003
Às 9h1 lmin, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Roberto Ramos. Havendó número regimental, o Presidente, Deputado
Roberto Ramos, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir profissionais da
área de saúde do Hospital Odilon Behrens que prestaram atendimento
ao "barman" Anderson Rodrigues Teixeira no dia 26/8/2003 e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Otto Teixeira Filho, Chefe da Policia Civil do Estado, publicado no
"Diário do Legislativo" de 12/9/2003; Betinho Duarte, Presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, publicado no "Diário do
Legislativo" de 18/9/2003; Williman Hestefany da Silva, Presidente do
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra de
Minas Gerais; e Carlos Alberto Malheiros Fialho, Chefe da Divisão da
Divisão de Tóxicos e Entorpecentes do Departamento de
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Investigações da Polícia Civil do Estado, publicados no "Diário do
Legislativo" de 20/9/2003; fax do Sr. Lélio Braga Calhau, Promotor de
Justiça da Comarca de Itanhomi, confirmando sua presença na
reunião da Comissão marcada para o dia 1 011012003, na qual se
discutirá a base de atuação do Núcleo de Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos - NAVCV. A Presidência interrompe a reunião
pública e a transforma em secreta, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno. Reabertos os trabalhos e cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Marília Campos.

ATA DA 29a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 23/9/2003

As 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Júlio, Gilberto Abramo, Leonardo Moreira e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: do Deputado Gustavo Valadares, informando que
estará ausente das atividades parlamentares desta Comissão do dia
22/9/2003 à 3/10/2003. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 1.042, 1.044, 1.049, 1.050 e 1.060/2003
(Deputado Ermano Batista); 1.043, 1.048, 1.055, 1.056, 1.063, 1.070 a
1.072/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 1.039, 1.054, 1.059, 1.065
e 1.066/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 1.047, 1.051, 1.064 e
1.068/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 1.040, 1.046, 1.052, 1.058,
1.062 e 1.069/2003 (Deputado Durval Angelo); 1.037, 1.041, 1.045,
1.053 e 1.057 e 1.07812003 (Deputado Leonidio Bouças); 1.038 e
1.067/2003(Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres

rÀ
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sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, no l o turno, o Presidente defere pedido
de vista do Deputado Weliton Prado. Após discussão e votação, são
aprovados, no P turno, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos Projetos de Lei
nos 276/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Weliton Prado, em virtude de redistribuição, sobre o Projeto de Lei n°
865/2003 que conclui pela antijuridicidade, inconstitucional idade e
ilegalidade da referida matéria, o Deputado Antônio Júlio solicita vista
do parecer, o que é indeferido pelo Presidente, em virtude da
existência de requerimento protocolado no Plenário desta Casa,
solicitando o envio desse projeto à Comissão seguinte por ter perdido
prazo nesta Comissão. Encerrada a discussão, o Presidente submete
a votação, o parecer sobre o Projeto de Lei n° 865/2003, que é
aprovado. O Deputado Antônio Júlio registra sua indignação com o
indeferimento do pedido .de vista. O Projeto de Lei n° 663/2003 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio
Júlio, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, no l o turno, dos Projetos
de Lei nos 651/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 829, 871/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 e 962/2003 (relator: Deputado Leonardo
Moreira, em virtude de redistribuição). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei n° 810/2003, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Weliton Prado. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Weliton Prado, sobre o Projeto de Lei n°
667/2003, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade da matéria, o Deputado Weliton Prado apresenta
requerimento solicitando o adiamento da discussão da referida
matéria. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. São
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
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diligência à Secretaria de Estado de Governo os Projetos de Lei
n os 999 e 1.003/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de
redistribuição), 1.021, 1035 e 1033/2003 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, o último em virtude de redistribuição). Passa-se à 2 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei
n os 447, 562, 619, 733, 763, 821, 822, 888, 923, 936, 972, 976, 1.015
com a Emenda n° 1, (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude
de redistribuiçao) 88312003 com a Emenda n° 1, e 988/2003 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 491, 520, 522, 541, 624, 725, 843, 844,
845, 868, 869/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 825 com a
Emenda n° 1, 828, 834, 866, 874, 879, 880, 955, 975, 978, 979 e
1.013/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de
redistribuição). São aprovados os requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei n os 848/2003
(relator: Deputado Gilberto Abramo) e 900/2003 (relator: Deputado
Leonardo Moreira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo - Gilberto Abramo -

Leonídio Bouças - Ermano Batista.	-
ATA DA 1 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 23/9/2003
As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Jã Moraes, Fábio Avelar e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Lei n° 29/2003 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
97/2003 (Deputada Jã Moraes); 157/2003 (Deputado Paulo Piau);
847/2003 (Deputado Leonardo Quintão); 885/2003 (Deputado
Domingos Sávio). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto
de Lei n° 8/2003 na forma do Substitutivo n° 2, e pela rejeição do
Substitutivo n° 1 da Comissão de Justiça (relator: Deputado
Domingos Sávio). O Parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n°
406/2003 deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo respectivo relator, Deputado Domingos Sávio, em
virtude de redistribuição. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Leonardo Quintão.
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 24/9/2003
Às 9h15min, comparecem na sede do Esporte Clube Farol, em

Sabará, os Deputados Durval Angelo, Roberto Ramos e Marília
Campos (substituindo esta ao Deputado Biel Rocha, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Durval Angelo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no processo
de desapropriação da Várzea do Moinho, no Bairro General Carneiro,
em Sabará. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir denúncia de favoritismo nas promoções de Juizes
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do Tribunal de Justiça; Roberto Ramos, em que solicita seja
realizada, em reunião extraordinária, audiência pública, com a
presença do Sr. Nilmário Miranda, Secretário Nacional de Direitos
Humanos, para debater o caso em que figura como vítima de
homicídio ou omissão de socorro por parte de policiais civis o
"barman" Anderson Rodrigues Teixeira; e Durval Angelo, em que pede
seja solicitado à Juíza de Direito da Comarca de Sabará o
agendamento de reunião para encaminhar acordo judicial referente ao
imóvel desapropriado na Várzea do Moinho, com a presença do
Prefeito Municipal de Sabará, dos convidados para esta reunião, dos
membros desta Comissão e de um representante do Ministério
Público Estadual. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir
os convidados e registra a presença dos Srs. Jeferson Antônio Reis,
Secretário do Trabalho e Assistência Social de Sabará; Ricardo
Antunes Gomes de Oliveira e Argemiro Afonso Ramos, Vereadores à
Câmara Municipal de Sabará; Antônio Maximiano Santos Lima, titular
do Cartório de Notas do Município de Nova União; Edber Malacco
Ribeiro de Resende, Presidente do Centro Social do Bairro General
Carneiro; Walter Caetano .Pinto, engenheiro e empresário; das Sras.
Jaqueline Luzia de Lima Silva e Magali Auxiliadora Campos;
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Associação dos
Lesados da Várzea do Moinho - ALVAM -; e do Sr. William Santos,
advogado, os quais tomam assento à mesa. A Presidência concede a
palavra à Deputada Marília Campos, autora do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Maria José Haueisen -

Marília Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°276/2003

rÀ'
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues e originado do Projeto

de Lei n°1.138/2000, a proposição em tela tem por objetivo autorizar o
Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério, destinada a
homenagear os praças da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - que
completarem 25 anos de formatura.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003 e a
seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de receber parecer,
adstrito aos lindes previstos no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De pronto, cabe esclarecer que, por não figurar entre as

competências privativas da União, relacionadas no art. 22 da Cana
Magna, a instituição de homenagem cívica deve ser considerada ato
de competência legislativa remanescente dos Estados Federados.
Assim infere-se, tendo em vista que o art. 25 desse diploma
estabelece, "in verbis": "são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas por esta Constituição".

Quanto ao que dispõe sobre a matéria a Constituição mineira,
convém esclarecer que o art. 66, ao enumerar as matérias de
iniciativa exclusiva de cada um dos órgãos ou autoridades estaduais,
não inclui a instituição de medalha entre aquelas reservadas ao Chefe
do Poder Executivo. Por outro lado, o art. 90 dessa Constituição, ao
estabelecer atribuições privativas do Governador, assim dispõe no
inciso XVII: "conferir condecoração e distinção honorificas".

Visto que esse artigo trata de competência material, certamente o
sentido da palavra "conferir" não é outro senão o de se praticar ato
administrativo. No caso, a capacidade para se efetivar a prestação de
homenagem está reservada à pessoa pública política - o Estado -,
atribuída à pessoa física ocupante do cargo de Governador. Com
base nesse entendimento inequívoco é que se justifica o § 20 do art.
30 do projeto.

Conquanto a proposição não apresente vício de iniciativa nem
peque pela exclusão do Governador do Estado no processo de
concessão da medalha, conforme demonstramos, há de se atentar
para o fiel sentido das palavras expressas no mencionado inciso XVII,

—
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a saber, "condecoração e distinção honoríficas". Note-se que
condecorar significa pôr em evidência alguém que se tenha
notabilizado ou distinguido na realização de certo feito ou na
apresentação de qualidades que, em verdade, o tornem singular ou
honrado em relação aos demais; dir-se-ia, ainda, que tais
circunstâncias devem ser consideradas relativamente raras, pois, do
contrário, a outorga da condecoração passaria a ser fato trivial, sem a
característica de notabilidade.

Assim assentado o ajuizamento da questão, entendemos que o
projeto em análise não atende ao preceito constitucional tratado por
último, pois nada há de excepcional, cumpre dizer, no fato de que
certo grupo de pessoas tenha permanecido na mesma atividade
profissional por período longo.

Essa ocorrência é por demais comum em várias ocupações, por isso
não deve ser considerada motivo de prestação de honraria pelo poder
público. Contudo, não queremos dizer que o fato em si não tenha
importância para os membros do grupo; pelo contrário, entendemos
salutares as comemorações que eles porventura venham a promover
no âmbito interno da corporação.

Conclusão
Em face do	relatado,	concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 276/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°491/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela tem
por escopo dar a denominação de Gilberto Resende Peres à Escola
Estadual do Lajão, situada no Município de São Pedro dos Ferros.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Pela leitura do art. 22, em conjunto com o § 1° do art. 25 da Carta

rÀ
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Magna, infere-se que ao Estado membro da Federação está
reservada a competência de legislar sobre denominação de próprio
público estadual, uma vez que esse parágrafo preconiza que são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas pela Constituição Federal e que o artigo citado não inclui a
matéria entre aquelas de competência legislativa exclusiva da União.

O inciso XIV do art. 61 da Carta mineira estabelece que a
Assembléia Legislativa detém a competência, não exclusiva, de
legislar sobre bens do domínio público, enquanto o art. 66, ao
enumerar as matérias de iniciativa privativa de cada um dos chefes
dos três Poderes, não faz menção à que ora examinamos.

A medida de que trata a proposição está regulamentada pela Lei n°
13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 20 a seguir transcrevemos, por
estabelecerem condições para se dar nome oficial a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local."

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°,
verifica-se, pela leitura dos autos do processo, que os demais
requisitos enunciados no art. 2 0 também estão plenamente atendidos.

Dessa forma, infere-se inexistir impedimento à tramitação do projeto
sob comento.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°491/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°520/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

rsl
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De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, oprojeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar a denominação de Dr. Márcio de
Andrade ao Pavilhão Multiuso (Pavilhão Redondo), localizado no
Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais do Parque Bolivar de
Andrade, no Bairro Gameleira, Município de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante ao exame de competência para legislar sobre

denominação de bem público, cumpre esclarecer que o art. 22 da
Carta Magna não a inclui entre as matérias sobre as quais cabe à
União legislar privativamente, enquanto o § 1° do art. 25 do mesmo
diploma estabelece que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal.

Infere-se, pois, que compete aos Estados dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, lembramos que a Constituição mineira, pelo inciso
XIV do art. 61, concede à Assembléia Legislativa a competência de
legislar sobre bens de domínio, exigida a sanção do Governador, ao
passo que, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa
privativa dos chefes de cada Poder, não trata daquela que ora está
sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, vale esclarecer que a medida
consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei n° 13.408, de
2112/99, cujos arts. 1° e 2° a seguir transcrevemos, por
estabelecerem condições para se dar nome oficial a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se

rÀ'
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pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.".

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°,
verifica-se, da leitura dos autos do processo, que os requisitos
enunciados no art. 2° também estão plenamente atendidos. Isso
posto, inferimos inexistir impedimento à tramitação do projeto sob
comento.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 520/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 522/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Luiz Fernando Faria, tem por
objetivo dar a denominação de Elias Pereira Tavares ao Pavilhão
Quadrado da EXPOMINAS, localizado no Centro de Feiras e
Exposições de Minas Gerais do Parque Bolivar de Andrade, no Bairro
Gameleira, Município de Belo Horizonte.

Publicada em 4/4/2003, vem a matéria a esta Comissão de
Constituição e Justiça que deverá proceder ao seu exame preliminar,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão relacionadas no art. 22 da
Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por
sua vez, estão previstas no art. 30, que lhes assegura a prerrogativa
de editar normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual, para melhor atender às suas

rÃ
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peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § l°do art. 25 da nossa Lei Maior. E
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do município, podendo, portanto, ser objeto da disciplina jurídica por
parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de
21/12/99, que estabeleceu as condições para se dar nome aos
próprios do Estado, cujas normas estabelecem ser da competência do
Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que o homenageado
seja falecido e haja correlação entre a destinação do bem e a área em
que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente legal a
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa de
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão disso,
inexiste óbice jurídico à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 522/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 541/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Deputado Antônio Júlio, tem
por objetivo dar a denominação de Rodovia Newton Penido ao trecho
da MG-050 que liga os Municípios de Juatuba e Itaúna.

Publicada em 5/4/2003, vem a matéria a esta Comissão de
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Constituição e Justiça, que deverá proceder ao seu exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição..
da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editár
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para melhor atendér às suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § l O do art. 25 da Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do município, podendo, portanto, ser objeto da disciplina jurídica por
parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei Estadual n°
13.408, de 21/12/99, que estabeleceu as condições para se dar nome
aos próprios do Estado, cujas normas estabelecem ser da
competência do Legislativo dispor sobre a matéria, além de exigir que
o homenageado seja falecido e haja correlação entre a destinação do
bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a nenhum dos Poderes, sendo perfeitamente legal a
apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa.

Como se vê, os pontos fundamentais que norteiam o exame do
projeto por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa para
dispor sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, encontram-se em
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harmonia com o ordenamento constitucional vigente. Em razão
disso, inexiste óbice jurídico à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 541/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 562/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar a denominação de Maria Josefina Sales Wardi à
Escola Estadual Jardim Canadá, situada no Município de Nova Lima.

Nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno, a proposição
tramitará em turno único e será apreciada conclusivamente pela
comissão a que for distribuída.

Nesta fase preliminar de apreciação, compete a este órgão
colegiado examinar a matéria atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, III, "a", do mesmo diploma.

Fundamentação
Devemos trazer à colação o princípio da repartição de competências

instituído na Constituição da República para nos certificarmos da
competência do Estado membro para legislar sobre a matéria. O § 1°
do seu art. 25 preconiza que são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal,
enquanto os arts. 22 e 30 não incluem a matéria entre aquelas de
competência legislativa exclusiva da União, nem do município.
Conclui-se, portanto, estar reservada aos Estados a competência
remanescente para legislar sobre seus próprios públicos.

No plano infraconstitucional, a matéria está regulada pela Lei n°
13.408, de 21112/99, cujo art. 1° estabelece que a denominação de
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado será
atribuída por lei.

Já o seu art. 2 0 estabelece que a escolha do nome deverá recair em
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade, os quais devem estar
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correlacionados com a destinação da coisa a ser denominada.

Por sua vez, o ad. 3° impõe que não poderá haver, no mesmo
município, mais de um estabelecimento, instituição ou próprio do
Estado com igual denominação proposta.

Cumpre-nos observar que a documentação anexada ao processo
atesta terem sido esses requisitos plenamente atendidos, pois
esclarece que a homenageada destacou-se como educadora e traz
declaração proferida pela Subsecretaria de Desenvolvimento da
Educação segundo a qual inexiste, no município, outro próprio
estadual com o nome da homenageada.

Quanto à deflagração do processo legislativo, saliente-se que a
Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa reservada a
nenhum dos Poderes, sendo perfeitamente possível a apresentação
de projeto dessa natureza por membro da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 562/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Weliton

Prado - Leonardo Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°619/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em tela
tem por escopo dar a denominação de Sônia Maria Silva Gomes à
Escola Estadual do Bairro Canaã, situada no Município de Ipatinga.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria atinente à denominação de próprios públicos não constitui

assunto de competência privativa da União ou do município e pode
ser objeto de disciplinamento jurídico por parte de qualquer das
entidades componentes do sistema federativo brasileiro, ou seja, pode
ser tratada em cada nível de governo, envolvendo aspectos de
discricionariedade política do legislador federal, estadual e municipal.
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Isso é o que se depreende da leitura dos arts. 22, 25 e 30 da
Constituição da República.

No Estado, a medida de que trata a proposição está regulamentada
pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 20 a seguir
transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar nome oficial
a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado õ
homenageado, se pessoa de projeçãô em âmbito local."

Além do evidente cumprimento da exigência emanada do art. 1°,
verifica-se, pela leitura dos autos do processo, que os demais
requisitos enunciados no art. 20 também estão plenamente atendidos.

Quanto à iniciativa no processo legislativo, saliente-se que a Carta
mineira não a reservou a qualquer dos Poderes, sendo lícita a
apresentação de projeto por membro da Assembléia Legislativa.

Dessa forma, inexiste impedimento à tramitação do projeto sob
comento.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 619/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°624/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado lrani Barbosa, tem por objetivo
dar a denominação de Escola Estadual Antônio Rigueira da Fonseca à
escola do Bairro Savassi, situada no Município de Ribeirão das Neves.

Publicada em 12/4/2003, vem a matéria a esta Comissão, que
deverá proceder ao seu exame preliminar, nos termos do art. 102, III,
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"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado Federal brasileiro caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites materiais estampados no ordenamento
jurídico.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão enumeradas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para melhor atenderás suas peculiaridades.

Quanto ao Estado membro, a regra básica para delimitar sua
competência consta no § 1° do art. 25 da nossa Lei Maior. E a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

A luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do município, podendo, portanto, ser objeto de disciplinamento jurídico
por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408,
de 21/12/99, que estabeleceu as condições para se dar nome aos
próprios do Estado, exigindo que o homenageado seja falecido e haja
correlação entre a destinação do bem e a área em que, ele se tenha
destacado.

Quanto à iniciativa no processo legislativo, saliente-se que a Carta
mineira não a reservou a qualquer dos Poderes, sendo perfeitamente
legal a apresentação do projeto no âmbito da Assembléia Legislativa.

Como se vê, quanto aos pontos fundamentais do exame do projeto
por esta Comissão, a saber, a competência desta Casa para dispor
sobre a matéria, a espécie legislativa adequada e a autoridade
competente para deflagrar o processo legislativo, a proposição
encontra-se em harmonia com o ordenamento constitucional vigente.
Em razão disso, inexiste óbice jurídico à sua tramitação.

Conclusão
Em	vista	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 624/2003.

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°733/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Rémolo Aloise, autor do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Formação
São José - Promoção da Família, com sede no Município de Carmo
do Rio Claro.

Publicado em 23/5/2003, 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

referida entidade é pessoa jurídica, funciona há mais de dois anos e
conta 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, está habilitada ao título declaratório de utilidade pública.

Além do mais, verificamos, no parágrafo único do art. 8° do estatuto
da instituição, que os seus dirigentes não são remunerados, e o art.
30 determina que, em caso de extinção, seu patrimônio será
destinado para obras sociais que atendam a famílias carentes.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 733/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 828/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei
em tela tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Cabana de Oxossi, com sede no Município de Antônio Carlos.
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A proposição foi publicada em 24/6/2003 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 possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidãde, não
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o pleno
atendimento da norma e, mais ainda, no art 22 do estatuto da
entidade, que as atividades desenvolvidas pelos membros da diretoria
não serão remuneradas. Já o art. 26 determina que, em caso de
dissolução da instituição, seu patrimônio remanescente será destinado
a uma entidade 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° 828/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 834/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Pinduca Ferreira, por meio do Projeto de Lei n°
834/2003, objetiva declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Bom Jesus, com sede no Município de Betim.

Publicado em 24/6/2003, 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 Creche Comunitária Bom Jesus, constituída há mais de dois anos

no Estado, serve desinteressadamente à coletividade, e sua diretoria
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é composta de pessoas reconhecidamente idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções, conforme está disposto
no § 30 do art. 14 de seu estatuto. A entidade, portanto, atende
plenamente aos preceitos enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, pelos quais as entidades podem ser declaradas de utilidade
pública.

Cumpre salientar que, em caso de extinção, os bens da Creche
serão destinados a outra entidade congênere, de natureza filantrópica,
sem fins lucrativos, conforme estabelecido no parágrafo único do art.
20 do seu estatuto.

Diante do exposto, não encontramos o que impeça a tramitação da
matéria na Casa.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 834/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 843/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por via da Mensagem n° 80/2003, o projeto de lei em epígrafe,
que tem por objetivo dar a denominação de Vânia Elizabeth Domingos
Vieira à Delegacia de Política da Comarca de São João Evangelista,
localizada no Município de São João Evangelista.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante ao exame de competência para legislar sobre

denominação de bem público, cumpre esclarecer que o art. 22 da
Carta Magna não a inclui entre as matérias sobre as quais cabe à
União legislar privativamente, enquanto o § 1° do art. 25 do mesmo
diploma estabelece que são reservadas aos Estados as competências
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que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal.

Infere-se, pois, que aos Estados compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a eles reservadas.

Por outro lado, lembramos que a Constituição mineira, pelo inciso
XIV do art. 61, concede à Assembléia Legislativa a competência de
legislar sobre bens de domínio, exigida a sanção do Governador do
Estado, mas, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa
privativa dos Chefes de cada Poder, não trata daquela que ora está
sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1° e 2°
a seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar
nome oficial a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.".

Dada a autoria da proposição, permitimo-nos presumir o inteiro
atendimento a tais exigências legais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 843/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 844/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
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Casa, por via da Mensagem n° 81/2003, o projeto de lei em
epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Bolivar
Boanerges da Silveira à Escola Estadual de São Joaquim, situada no
Município de Alterosa.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e, a seguir, encaminhada a este órgão
colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
No tocante ao exame de competência para legislar sobre

denominação de bem público, cumpre esclárecer que o art. 22 da
Carta Magna não a inclui entre as matérias sobre as quais cabe à
União legislar privativamente, enquanto o § 1° do art. 25 do mesmo
diploma estabelece que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal.

Infere-se, pois, que ao Estado compete dispor sobre a matéria em
causa, valendo-se da competência a ele reservada.

Por outro lado, lembramos que a Constituição mineira, pelo inciso
XIV do art. 61, concede à Assembléia Legislativa a competência de
legislar sobre bens de domínio, exigida a sanção do Governador do
Estado, mas, pelo art. 66, ao estabelecer as matérias de iniciativa
privativa dos chefes de cada Poder, não trata daquela que ora está
sujeita a exame.

A luz dessas considerações, está claro que a proposição não
apresenta vício de iniciativa.

No plano infraconstitucional, a medida consubstanciada no projeto
está regulamentada pela Lei n° 13.408, de 21/12199, cujas arts. i°e 20
a seguir transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar
nome oficial a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 2° - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
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homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local".

Dada a autoria da proposição, permitimo-nos presumir o inteiro
atendimento a tais exigências legais.

De resto, cabe observar que, convenientemente, o art. 3 0 da
proposição revoga expressamente a Lei n° 4.408, de 2/2/67, que deu
à referida escola seu nome atual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 844/2003.
Sala das Comissões; 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°845/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 90, inciso V, da
Carta mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por
intermédio da Mensagem n° 82/2003, para apreciação, o projeto de lei
em tela, que tem por escopo dar a denominação de Profesora Maria
de Loreto Camilloto Rocha à escola estadual de ensino fundamental
de P a 4a série localizada na Rua Ismael de Oliveira, n°245, no Bairro
Santa Bernadete, no Município de Ubá.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, o
projeto foi publicado e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado
a fim de ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de dar nome a unidade de ensino

fundamental do Estado, com o fito de se prestar homenagem a
pessoa que se destacou no cenário educacional do Município de Ubá.

Pela leitura de dispositivos da Carta Magna, infere-se que ao Estado
membro está reservada a competência para legislar sobre
denominação de próprio público estadual, uma vez que o § 1° do seu
art. 25 preconiza que são reservadas aos Estados as competências
que não lhes sejam vedadas pelo seu texto, enquanto os arts. 22 e 30
não incluem a matéria entre aquelas de competência legislativa
exclusiva da União ou do município.
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A medida de que trata a proposição está regulamentada no

Estado pela Lei n° 13.408, de 21/12/99, cujos arts. 1 0 e 20 a seguir
transcrevemos, por estabelecerem condições para se dar nome oficial
a bens públicos.

"Art. 1° - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio
público do Estado será atribuída por lei.

Art. 20 - A escolha da denominação de que trata esta lei recairá em
nome de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Parágrafo único - Será observada a correlação entre a destinação
do estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se
pretende denominar e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local."

A matéria atende plenamente aos parâmetros e aos requisitos
estabelecidos na lei.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 845/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 866/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios do
Médio São Francisco - AMMESF -, com sede no Município de
Pirapora.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a esta Comissão a
fim de ser examinada preliminarmente quanto a sbus 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 AMMESF é

uma entidade civil dotada de personalidade jurídica, sem fins
lucrativos e que se encontra em funcionamento no Estado há mais de
dois anos.
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Além disso, os membros de sua diretoria, de reconhecida

idoneidade, não são remunerados pelo exercício específico de suas
funções, haja vista o atestado exarado por autoridade pública
competente, constante nos autos do processo.

Dessa forma, estão atendidas as exigências formuladas 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.

Vale citar ainda que os arts. 24, 35 e 42 do seu estatuto
estabelecem, respectivamente, que os membros da diretoria e do
conselho fiscal não devem ser remunerados e que, em caso de..
dissolução da sociedade, seu patrimônio será revertido aos municípios
associados.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 866/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°868/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem
por objetivo seja declarado de utilidade pública o Patronato
Aprendizes da Liberdade, com sede no Município de ltaúna.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo" em 5/7/2003 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em análise da documentação que instrui os autos do processo,

constatou-se que a referida entidade possui personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os cargos de
sua Diretoria não são remunerados e seus Diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Verifica-se, ainda, que o art. 36, § 2 0 , do estatuto da entidade dispõe
que nenhum dirigente, conselheiro ou associado receberá dividendos,
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bonificação, participação ou mesmo parcela do seu patrimônio, e
o art. 44, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a uma entidade congênere, legalmente constituída e
com registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
continuidade da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 868/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 869/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Neider Moreira,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Apoio e
Recuperação de Dependentes Químicos de ltaúna - Comunidade
Magnificat -, com sede no Município de ltaúna.

A proposição foi publicada em 5/7/2003 e a seguir encaminhada a
esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

Examinando-se a documentação que compõe o processo, verifica-
se que a entidade mencionada no relatório atende a todas as
exigências legais. Vale salientar os arts. 27 e 28, que tratam da
gratuidade dos trabalhos prestados por seus Diretores e conselheiros,
e o art. 31, que dispõe sobre a destinação dos bens remanescentes a
outra instituição congênere, em caso de dissolução da entidade.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 869/2003.
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Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Weliton

Prado - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 883/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 883/2003, do Deputado Márcio Passes, objetiva
declarar de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e Combate ao
Câncer de Pedra Azul - NUPRECC-PAZ -, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 10/7/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisites para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado possam 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 da citada lei. Verificamos ainda que
o art. 16 do estatuto da entidade regulamenta a não-remuneração de
seus Diretores pelos trabalhos ali desenvolvidos.

O estatuto também prevê, no art. 37, o destino do patrimônio da
entidade, em caso de sua extinção, a instituições congêneres.
Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria nesta
Casa.

Todavia, objetivando incluir a sigla ao nome da entidade,
apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 883/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. l O - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Regional de

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

Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo s relator - Leonardo

Moreira - Weliton Prado.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

955/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 955/2003, do Deputado Miguel Martini, visa a

declarar de utilidade pública o Instituto Jurídico para Efetivação da
Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Publicada em 15/8/2003, no "Diário do Legislativo", vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente, nos termos do
disposto noart. 188, c/c oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame dos documentos que compõerii

os autos do processo, a entidade mencionada no projeto de lei em
apreciação é pessoa jurídica, tem diretoria composta por pessoas
idôneas, cujos membros não são remunerados pelo exercício de suas
funções, e está em funcionamento há mais de dois anos.

Verificamos, ademais, no art. 26 do estatuto da instituição, que o
Diretor, o Vice-Diretor, o Secretário-Geral, o Secretário Adjunto, os
Coordenadores, Conselheiros e Assessores não são remunerados
pelo exercício de suas funções, e o art. 27 estabelece que, em caso
de extinção, seus bens serão destinados a entidades com finalidades
semelhantes e sem fins lucrativos, mostrando, dessa forma, seu
compromisso de servir desinteressadamente à coletividade.

Satisfeitos esses requisitos e outros previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicídade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 955/2003 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 978/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de
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Paulo, com sede no Município de São Pedro da União.

A proposição foi publicada em 23/8/2003 e em seguida
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo exame da documentação que compõe os autos do processo,

verifica-se que a entidade de que trata a proposição em tela é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos, que se encontra em
funcionamento há mais de dois anos e tem como Diretores pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, lei reguladora
da matéria, conclui-se que a entidade citada está apta a receber o
título declaratório de utilidade pública.

Além do mais, o art. 31 do seu estatuto prevê que as atividades dos
conselheiros e Diretores não serão remuneradas, e o art. 33
determina que, sendo ela dissolvida, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, juridicamente constituída, que
esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

- Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 978/2003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 979/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Fahim Sawan, por meio do Projeto de Lei n° 97912003,
objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade, com
sede no Município de São Pedro da União.

Publicada em 23/8/2003, 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, prevista
na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a matéria.
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Constatamos, pois, que a referida entidade tem personalidade

jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Além da observância dos requisitos legais, verificamos que o art. 60
do seu estatuto prevê que os cargos eletivos não serão remunerados
e o art. 55 determina que, no caso de dissolução, o patrimônio
remanescente será revertido a uma entidade congênere em atividade.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 97912003.
Sala das Comissões, 23 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonardo

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°143/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
143/2003, originado do desarquivamento do Projeto de Lei n° 528/99,
dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio
Ambiente no território do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas n

o
s 1

e 2, que apresentou. Vem a matéria, agora, a esta Comissão para ser
apreciada quanto ao mérito, nos termos do art.188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva instituir, no âmbito do Executivo,

um serviço de recebimento de denúncias da população relativas a
problemas com o meio ambiente, assegurando o sigilo da identidade
do denunciante, se ele assim o desejar.

Após o gravíssimo acidente ocorrido no início do ano em
Cataguases - no qual se verificou uma sucessão de falhas e omissões
dos órgãos do poder público, inclusive a inexistência de um plantão
para atender emergências ambientais -, o Executivo Estadual resolveu
dotar Minas de um sistema de atendimento a essas situações atípicas.
Na maioria das vezes, tais acontecimentos ocorrem sem aviso prévio
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e em ocasiões em que a administração pública está
desmobilizada, como finais de semana e feriados.

No âmbito do Legislativo Estadual, a Comissão Especial dos
Acidentes Ambientais, instituída após o rompimento da barragem em
Cataguases, teve como objetivo fazer uma radiografia da execução da
política ambiental no Estado. Para tanto, resolveu investigar não
somente aquele acidente, mas também outros ocorridos em Minas
Gerais, como o de Macacos (São Sebastião das Aguas Claras), no
Município de Nova Lima, em 2001, e o da Ferrovia Centro-Atlântica,
este ano, em Uberaba. A Comissão constatou que, de fato, o Estado
carece de uma estrutura que permita uma ação mais efetiva e eficaz
na prevenção ou, na pior das hipóteses, na minimização dos danos
causados ao meio ambiente em casos como aqueles.

O serviço Disque-Denúncia, que ora se propõe criar, certamente
será um valoroso aliado do Executivo na tarefa de prevenção e
mitigação de problemas no meio ambiente. Além disso, vislumbramos
um grande potencial para que esse serviço se torne uma ferramenta
do planejamento de ações fiscalizadoras em áreas de maior
concentração de determinada atividade econômica, pois essa
concentração geralmente provoca impactos ambientais continuados e
•exerce forte pressão sobre os ecossistemas mineiros, já bastante
castigados.

A nosso ver, as duas emendas propostas pela Comissão de
Constituição e Justiça devem ser acatadas, pois visam a corrigir vícios
de natureza constitucional.

Estamos sugerindo, ainda, ao final deste parecer, as Emendas n°5
e 4, com o propósito de adequar o texto original à melhor técnica
legislativa, sem, contudo, prejudicar-lhe a essência. A primeira
emenda modifica a redação do "caput" do art. 1°, dando ao Executivo
o prazo de um ano para implantar o serviço Disque-Denúncia. Propõe,
ainda, a supressão do parágrafo único do mesmo artigo, que traz
explicações desnecessárias sobre o serviço e define o modo como as
denúncias chegarão ao órgão responsável por acolhê-las. A nosso
ver, trata-se de matéria própria da regulamentação da lei. Já a
Emenda n° 4 visa tão-somente a alterar a forma do art. 4 0 da
proposição, sem nenhuma mudança de conteúdo.

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

n o 143/2003 no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas n

o
s 3 e 4, a seguir

apresentadas.
EMENDA N°3

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O Estado instituirá, no prazo de um ano, a contar da data

da publicação desta lei, o Serviço Disque-Denúncia de Agressões ao
Meio Ambiente.".

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Será assegurado, ao denunciante que assim o desejar, o

sigilo da identidade.".
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - José Milton

- Doutor Ronaldo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°233/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o Projeto de Lei n°
233/2003 estabelece normas para a realização da transação do
crédito tributário estadual.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto de lei foi enviado
inicialmente para a Comissão de Constituição e Justiça, que não
apreciou a matéria no prazo regimental.

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

Fundamentação
A proposição em tela visa estabelecer normas de transação como

forma de extinção do crédito tributário estadual, por meio da
regulamentação do disposto no art. 171 do Código Tributário Nacional.

A medida, segundo a justificativa do autor, tem o objetivo de inibir a
prática de renúncia de receita sem parâmetros legais que a definam,
uma vez que tal prática tem funcionado no Estado como estimulo ao
inadimplemento, em especial das grandes empresas com o Fisco
Estadual.
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O art. 1° do projeto estabelece que a transação somente poderá

ser realizada sobre o montante total do crédito tributário, atualizado
monetariamente e acrescido de juros e multa, e define a Secretaria da
Fazenda como autoridade competente para celebrá-la.

Nos demais artigos do projeto verificamos algumas impropriedades
que merecem considerações, pois incluem nas hipóteses de
tratamento do crédito tributário aquelas que não se enquadram na
modalidade de transação.

O art. 20 prevê a hipótese de parcelamento do crédito tributário, o
objeto da transação e as condições a ela aplicáveis. Essa hipótese, no
entanto, não implica a extinção do crédito tributário, e sim a novação
pela via do parcelamento, o que configura uma impropriedade jurídica.
O projeto, nesse caso, considera, de forma imprópria, o parcelamento
como hipótese de extinção do crédito tributário.

O art. 30 prevê a hipótese de compensação do crédito tributário
objeto de transação com créditos líquidos, certos e não prescritos
contra a Fazenda Pública Estadual. Nesse caso, confunde-se
transação com compensação. Os dois institutos configuram hipóteses
de extinção do crédito tributário, porém sob formas distintas. A
transação é o acordo por meio do qual duas partes, por intermédio de
negociações e concessões recíprocas, põem fim a um litígio. O
Código Tributário Nacional, no seu art. 171, é claro ao definir a
transação como hipótese de extinção do crédito tributário que importe
em determinacão de lití g io. (Grifo nosso). A compensação, por sua
vez, é a forma pela qual o crédito tributário pode ser compensado com
os créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública Estadual. A transação e a
compensação são, portanto, formas distintas de extinção do crédito
tributário.

O art. 40 prevê a hipótese de transação por meio do pagamento à
vista do crédito tributário, com redução de até 95% do acréscimo de
juros e multa. No entanto, a Lei Complementar n° 101, de 2000, é
clara ao dispor, em seu art. 14, que 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 e de medidas de compensação que
impliquem aumento de receita, seja proveniente da elevação de
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alíquotas, da ampliação da base de cálculo ou da majoração ou
criação de tributo ou contribuição. O § 1° do art. 4 0 assim dispõe:
"Art. 40 -............

- A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou • condições e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado". (Grifo nosso).

Ademais, além das questões citadas, entendemos que o projeto em
análise é inoportuno, pois trata de uma matéria recentemente
regulamentada por esta Casa, por meio da Lei n° 14.699, de 2003. A
referida lei tratou das condições para a realização de transação do
crédito tributário por meio da alteração do art. 218 da Lei n°6.763, de
1975.

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

233/2003.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - C.hico Simões -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°330/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe
cria o Programa de Tratamento Específico à Prevenção da
Infertilidade e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Saúde se manifestou pela
aprovação da proposição nessa mesma forma.

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

Fundamentação
O projeto de lei em pauta pretende criar um programa que

estabeleça a oferta de ações voltadas para o tratamento da
infertilidade, nos hospitais e nos centros de saúde da rede pública
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estadual. Assim, possibilita-se que a população de baixa renda,
principalmente, tenha acesso a um tratamento que geralmente é
dispendioso e somente acessível ao segmento social privilegiado.
Trata-se de uma desigualdade que urge ser superada.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que esse projeto é
inconstitucional, por representar uma interferência do Poder
Legislativo no Poder Executivo, cuja função típica é administrar. A
elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são
atividades no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência
constitucional para realizar tais ações de governo, e podem dispensar
a previsão legal. Segundo Montesquieu, em sua teoria "Checks and
Balances", os Poderes do Estado democrático são independentes e
harmônicos. O projeto em tela afetaria esse equilíbrio. Para corrigir
essa impropriedade, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou
o Substitutivo n° 1, adequando a proposição aos preceitos
constitucionais.

A matéria, assim aperfeiçoada, estabelece que serão criadas
campanhas com o objetivo de divulgar os fatores que contribuem para
a infertilidade e orientar a população quanto ao tratamento e à
prevenção. Consistirão na afixação de cartazes com essas
informações nas dependências dos hospitais e dos centros de saúde
da rede pública estadual, em local de fácil acesso e grande
visibilidade. Isso poderá gerar uma conscientização da população, que
passará a reivindicar e demandar o tratamento, fazendo com que a
sua oferta seja incluída no rol das prioridades da ação governamental.
Conseqüentemente, o Estado disponibiiizará maior parcela de
recursos orçamentários para esse fim, originando, assim, um círculo
virtuoso.

A matéria, aperfeiçoada na forma do mencionado substitutivo,
apresenta repercussão financeira mínima, que consistirá apenas na
afixação de cartazes com as informações. Ao se elaborar a proposta
orçamentária, esses pequenos custos serão contabilizados e
harmonizados com as demais receitas e despesas. As despesas
decorrentes desta lei correrão, assim, à conta das dotações
orçamentárias da Secretaria de Estado da Saúde.

Entendemos, destarte, que a matéria não encontra óbice do ponto
de vista orçamentário, tampouco contraria a Lei de Responsabilidade
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Fiscal.

Ademais, como mencionamos, a matéria é benéfica para a
população, com os seus benefícios superando amplamente seus
custos; dessa forma, merece prosperar nesta Casa Legislativa.

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

330/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - José Henrique - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 346/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei n° 346/2003,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.435/2002, altera
dispositivo da Tabela A da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta Comissão,
para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou requerimento em
que solicitava que a proposição fosse baixada em diligência aos
titulares das Secretarias de Estado da Fazenda, de Desenvolvimento
Econômico e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que estes
se manifestassem sobre a viabilidade técnica da proposta.
Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto, previsto
no art. 301 do Regimento Interno, foi emitido o parecer, sem o
resultado da diligência, o que se mantém até esta data.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, concluiu
pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto e
apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição visa alterar os subitens 1.7.1 e 1.8.1 do item 1 da

Tabela A da Lei n° 6.763, de 1975, que consolida a legislação
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tributária do Estado. Tais itens tratam do lançamento e da
cobrança da taxa de expediente relativa a atos das autoridades
administrativas.

E proposto o valor de 5 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais
- UFEMOs - para a taxa de emissão de documento destinado a
permitir o trânsito de produto de origem vegetal e de 2.000 UFEMGS
para a taxa de cadastramento de produto agrotóxico, por produto.
Atualmente tais valores são, respectivamente, de 10 UFEMGs e de
1.500 UFEMGs.

O autor justifica seu projeto alegando pesada carga tributária sobre
o pequeno produtor, diminuindo em 50% o valor da taxa de emissão..
de documento que permite o trânsito de produto de origem vegetal.
Em contrapartida, eleva a taxa de cadastramento de produto

• agrotóxico.
Tais taxas não são interdependentes e referem-se a atos

administrativos diversos. A perda de receita relativa à diminuição do
valor da primeira taxa não significará compensação automática pelo
aumento de receita relativo ao valor mais alto da segunda taxa. Esta•
última só é cobrada quando do licenciamento de produto, portanto,
muito esporadicamente, enquanto a outra é de uso constante pelos
agricultores. Assim, não se tem a segurança de que será resguardado
o completo equilíbrio entre receita e despesa exigido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Todavia, haverá diminuição nos custos de produção dos
agricultores, o que é medida salutar e incentivadora dessa importante
atividade econômica.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria da Fazenda,
solicitando que esta informasse o impacto financeiro do projeto, mas
até esta data não houve resposta.

Verificamos que a arrecadação de receita tributária estadual até
julho de 2003 está em R$7.334.255.000,00; e que a arrecadação das
taxas de expediente, no mesmo período, atinge apenas
R$182.749,96. Por tais números podemos observar a pequena
influência das taxas de expediente na arrecadação total do Estado -
apenas 0,003%. Devemos ressaltar também que está tramitando
nesta Casa o projeto de reestruturação tributária do Estado, em que
várias taxas serão revistas e modificadas.
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A Comissão de Constituição e Justiça, visando aprimorar

tecnicamente o projeto, apresentou a Emenda n° 1, com a qual
concordamos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei

n° 346/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro

Lessa - Chico Simões - Doutor Viana - Mauro Lobo.
PARECER PARÁ O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°481/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n°481/2003
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Maravilhas o
imóvel que menciona.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para proceder ao seu exame preliminar.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciá-la sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno situado no

Município de Maravilhas, com área de 1.500m 2, destinado à
construção de creche municipal.

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

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.
Embora haja uma diminuição do ativo imobilizado do Tesouro, isso
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não representa óbice para sua tramitação na Casa.

Por outro lado, o negócio jurídico a ser realizado com outro ente da
Federação está revestido de garantias, isto é, não sendo dada ao
imóvel a destinação fixada na lei, ocorrerá a sua reversão ao
patrimônio do Estado.

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

481/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°542/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona ao Município de Igaratinga.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para examiná-la preliminarmente.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno com área

de 10.000m 2, situado no Distrito de Antunes, Município de Igaratinga e
foi doado ao Estado por particular, sem encargos.

O interesse coletivo que envolve a operação configura-se pelo fato
de que a doação possibilitará à administração municipal implementar
projeto de fundamental importância, ou seja, a construção de uma
escola e uma policlínica, podendo, assim, prestar melhores serviços à
comunidade.

A autorização legislativa decorre da exigência fixada 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, ao
estabelecer no § 2° de seu art. 105 que a movimentação dos valores
componentes do ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
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com a referida autorização.

Chegamos à conclusão, portanto, que o negócio jurídico aludido no
projeto de lei não acarreta despesas para os cofres públicos nem
causa impacto na lei orçamentária, pois, devidamente autorizado por
este parlamento, não necessita ser incluído no orçamento, vindo a
representar apenas uma mudança no ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado.

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

542/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

José Henrique - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°568/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em tela
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Monte Azul.

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça, esta
perdeu prazo para proceder ao seu exame preliminar.

Cabe, agora, a este órgão técnico analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da doação constitui-se de um terreno situado no

Município de Monte Azul, com área de 2.500m 2, o qual se destina, nos
termos do parágrafo único do projeto, "a prover a integração social,
por meio de atividades destinadas à criança e ao adolescente".

A autorização legislativa em causa decorre da exigência contida na
Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em especial,
no § 20 de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Atendendo aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
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domínio de bens públicos, a matéria em questão não representa
despesas para o erário, não acarretando repercussão na lei
orçamentária.

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica legislativa e reparar
omissão do projeto, apresentamos-lhe emenda. Nosso objetivo é
incluir cláusula de reversão para que o negócio jurídico a ser realizado
esteja revestido de garantias, na hipótese do não-atendimento do
objetivo fixado.

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

568/2003 no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação, renumerando-se os demais:
"Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.".

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões -

José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°712/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O Projeto de Lei n° 71212003, do Deputado Leonardo Moreira, dá
nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453, de 2211191.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/5/2003, a matéria foi,
preliminarmente, examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para ser examinado quanto ao
mérito.

Fundamentação
O projeto em análise pretende dar nova redação ao art. 20 da Lei n°

10.453, de 1991. A redação atual do dispositivo é a seguinte:
"Art. 20 - O delegatário de serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal delegados pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-MG -, que estejam em plena execução na data desta
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lei, terá o contrato prorrogado por um ano e celebrará contrato de
concessão pelo prazo estabelecido no Decreto n° 30.937, de 21 de
fevereiro de 1990".

O art. l' do Decreto n°30.937, de 1990, dispõe que os contratos de
concessão de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
têm vigência de dez anos, podendo ser sucessivamente prorrogados,
a critério do DER-MO. Assim, do ponto de vista prático, a delegação
dos serviços de transporte coletivo pode ter vigência ilimitada.

Nos termos do projeto, tal delegação passaria a ter vigência de cinco
anos, vedadas novas prorrogações e a transferência de contratos. A
proposição acrescenta, ainda, parágrafo único ao art. 20 da Lei n°
10.453, de 1991, o qual determina que caberá ao DER-MO promover
a abertura de processo licitatório no prazo de 120 dias antes do
vencimento da delegação, observado o mesmo prazo para licitação
das concessões já vencidas.

Em sua manifestação acerca da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa assim se pronunciou:

"Nota-se claramente que o projeto atende a uma das características
marcantes dos contratos administrativos, a de que seu prazo de
vigência seja sempre determinado. Trata-se de exigência expressa no
§ 30 do art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 1993, lei de incidência
nacional, também aplicável aos contratos de concessão e permissão
de serviço público. Estes últimos, embora regidos pela Lei Federal n°
8.987, de 1995, também de caráter nacional, são subsidiariamente
disciplinados pela Lei n°8.666, de 1993, nos termos do art. 124 desta
última. Se isso não bastasse, o inciso II do art. 20 da Lei Federal n°
8.987, de 1995, conceitua o contrato de concessão de serviços
públicos como a 'delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade
de seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado'.
Não poderia ser diferente a solução jurídica, pois é da natureza dos
contratos administrativos o prazo de vigência determinado".

Sob a ótica jurídica, é evidente a necessidade de se impor prazo
determinado aos contratos de concessão ou permissão de serviço
público. Esse é um ponto pacífico, tanto doutrinária quanto
jurisprudencialmente.
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Além do mais, entendemos que o referido prazo, não obstante a

opinião da Comissão de Constituição e Justiça, deva ser estabelecido
em lei, nos termos da proposta original, que o fixou em cinco anos.
São duas as razões que nos levam a esse entendimento.

Em primeiro lugar, a previsão do prazo em lei evita subjetivismos e,
com efeito, atende aos ideais de um estado democrático de direito,
submetido ao império das normas jurídicas votadas pelos legítimos
representantes da sociedade. Por mais que se deva presumir a boa-fé
dos agentes estatais, as normas excessivamente abertas, que deixam
por conta do administrador definir, caso a caso, o seu âmbito de
aplicação, acabam dando margem a pressões que, normalmente,
surgem de grupos da sociedade que gozam de prestígio econômico
ou político. A definição do prazo em lei é uma verdadeira garantia
social.

Ademais, no que diz respeito especificamente à duração do
contrato, um período mais curto, de cinco anos, podendo ser
prorrogado por igual período, vai permitir maior rotatividade entre os
prestadores de serviço, ampliando a competitividade no setor. De
tempos em tempos uma nova licitação terá de ser feita, .o que faz com
que as empresas que pretendem atuar no ramo do transporte público
estejam sempre se modernizando. Quem sairá ganhando com isso
será, sem dúvida alguma, os usuários do serviço de transporte
coletivo, enfim, o consumidor. Além do que, para que nova licitação
seja feita, é necessário que se faça uma avaliação qualitativa e
quantitativa do serviço prestado, a fim de que o usuário seja mais bem
atendido pelo serviço de transporte coletivo estadual.

Finalmente, propomos ampliar para 180 dias o prazo de abertura do
processo licitatório, de modo que haja tempo suficiente para a adoção
das medidas técnicas necessárias à adequada realização do certame.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 712/2003

na forma do seguinte Substitutivo n° 1 e pela rejeição da Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao art. 20 da Lei n° 10.453, de 22 de janeiro de

1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - O art. 20 da Lei n° 10.453 de 22 de janeiro de 1991,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - A delegação dos serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros pelo órgão concedente estadual terá
vigência de cinco anos, prorrogável por cinco anos, e, após este
período, os contratos deverão ser obrigatoriamente licitados.

§ 1° - A prorrogação só poderá ser feita mediante comprovação da
qualidade do serviço por meio de fiscalização, com avaliação
qualitativa e quantitativa das condições técnicas, mecânicas,
tecnológicas e de recursos humanos, feita pelo órgão concedente.

§ 2° - A fiscalização e a avaliação previstas no parágrafo anterior
serão feitas pelo órgão concedente, acompanhadas pelo Conselho
Estadual de Trânsito.

§ 3° - O órgão concedente promoverá a abertura de processo
licitatôrio no prazo de cento e oitenta dias antes do vencimento da
delegação de que trata o 'caput' deste artigo, observando o mesmo
prazo para a realização de licitação para concessões já vencidas.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa

Lucas - Irani Barbosa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°832/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicípal e de
Comunicação - ICMS -, para a aquisição de tratores e implementos
agrícolas.

Perdido o prazo para a Comissão de Constituição e Justiça emitir
seu parecer, o autor, nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
apresentou requerimento para que a proposição fosse remetida à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

rsi
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A proposição em apreço pretende autorizar o Poder Executivo a

conceder isenção do ICMS nas operações relativas à compra de
tratores e implementos. Estabelece o projeto que só farão jus ao
benefício as cooperativas, associações e organizações sem fins
lucrativos que desenvolvam única e exclusivamente, atividades
agrícolas no Estado.

Ao justificar a proposta, o autor enfatiza a importância do setor
agropecuário para o desenvolvimento do País, destacando que Minas
Gerais conta, atualmente, 167 mil produtores rurais reunidos em 206
cooperativas.

O ICMS é um imposto instituído pelos Estados membros e pelo
Distrito Federal em consonância com o disposto no art. 155, II, da
Constituição da República. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a
matéria encontra-se disciplinada por meio da Lei n° 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado. O art. 8° da
referida lei estabelece que as isenções do imposto serão concedidas
ou revogadas nos termos fixados em convênios celebrados e
ratificados pelos Estados, na forma prevista na legislação federal.

Assim, devemos salientar que, nos termos do art. 155, §2°, inciso
XII, '9", da Constituição Federal, e da Lei Complementar n° 24, de
7/1/75, recepcionada pelo art. 34, § 80, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a concessão e
revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS
dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Por outro lado, a Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal -' dispõe que a concessão ou ampliação de
benefício ou incentivo de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita deverá ser acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois
subseqüentes, atender o disposto na lei de diretrizes orçamentárias,
com demonstração de que a medida não afetará as metas de
resultados fiscais ou, quando menos, determinar a adoção de
mecanismos de compensação para a perda de receita. Atendida a
segunda condição, o benefício ou incentivo somente entrará em vigor
quando forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Assim, apesar da nobre intenção do autor de beneficiar os
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produtores rurais com a isenção do ICMS sobre a aquisição de
tratores e implementos agrícolas, sua pretensão esbarra em
impedimentos legais intransponíveis.

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

832/2003.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião

Helvécio - Doutor Viana - José Henrique - Mauro Lobo - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°841/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 78/2003, o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Ewbank da Câmara o imóvel que
menciona.

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

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto em exame consta de terreno e

benfeitorias com área de 406m 2, situado no Município de Ewbank da
Câmara, e será destinado ao funcionamento de um posto de saúde.

Como vemos, é de interesse coletivo a transferência de domínio,
pois este possibilitará à administração implementar melhorias no
imóvel e, assim, prestar melhor atendimento à comunidade.

A autorização legislativa, em tais casos, decorre da exigência
consubstanciada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal, ao estabelecer no § 2 0 de seu art. 105, que a
movimentação dos valores que compõem o ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto de lei em questão não
acarreta despesas aos cofres públicos nem causa impacto na lei

rs
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orçamentária, uma vez que, devidamente autorizado por este
parlamento, não requer seja incluído no orçamento. Representa
apenas uma mudança no ativo permanente no balanço patrimonial do
Estado.

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

841/2003 no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Mauro Lobo - Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°842/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 842/2003
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que
especifica ao Município de Divinópolis.

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça realizado seu exame
preliminar, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, tal como apresentada, cabe agora a este
colegiado apreciá-la quanto aos aspectos financeiros e orçamentários,
conforme dispõe o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno

Fundamentação
A proposição sob comento, que pretende formalizar a doação de

imóvel ao Município de Divinópolis, tem por fundamento a 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, Estados, Municípios e do Distrito Federal, especialmente o seu
art. 105, § 20, que prevê a autorização dos parlamentos para
alienação de bens que componham o ativo permanente do Tesouro
dos Estados.

O imóvel mencionado no projeto consiste de terreno com área de
4.185,58m2 e será destinado à construção de escola municipal, o que
satisfaz o requisito concernente ao interesse coletivo.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em análise não
ocasiona aumento de despesa nem incremento da receita nas contas
públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado.

rÃO
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Embora o negócio proposto represente uma redução do seu ativo
permanente, salientamos que a transferência em forma de doação
não necessita estar prevista na lei orçamentária.

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em
causa.

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

842/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Douto? Viana -

José Henrique - Chico Simões - Mauro Lobo - Sebastião Helvécio.

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

do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Desembargador Márcio Antônio Abreu

Corrêa de Marins pela posse como Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado (Requerimento n° 1.253/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de aplauso ao Lions Clube Internacional pelo transcurso do Dia
Mundial de Serviço Leonístico e do 86 0 aniversário de fundação do
clube (Requerimento n° 1.261/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Mineira de Rádio e Televisão - AMIRT -
pelo transcurso do 35° aniversário de sua fundação (Requerimento n°
1.275/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos secretários mineiros pelo transcurso do Dia da
Secretária (Requerimento n° 1.276/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Belo Horizonte - SINDHORB - pelo transcurso do 70°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 1.288/2003, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com a Rádio Inconfidência pelos seus 67 anos de
fundação (Requerimento n° 1.300/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Rede Globo Minas pelas reportagens
sobre o Projeto Jaíba (Requerimento n° 1.302/2003, da Deputada Ana
Maria Resende);
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de congratulações com a Sempre Editora pelo lançamento do

jornal "O Tempo-Contagem" (Requerimento n° 1.316/2003, da
Deputada Vanessa Lucas);

de aplauso às crianças do Estado pelas comemorações do Dia da
Declaração dos Direitos da Criança (Requerimento n° 1.324/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos comerciários do Estado pelo transcurso do Dia do
Comerciário (Requerimento n° 1.325/2003, do Deputado Deputado
Doutor Viana);

de aplauso aos vendedores do Estado pela comemoração do Dia do
Vendedor (Requerimento n° 1.326/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso aos servidores do Estado pela comemoração do Dia do
Servidor Público (Requerimento n° 1.329/2003, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Fundo Cristão para Crianças pelo transcurso do seu
37° aniversário de fundação (Requerimento n° 1.330/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de repúdio à matéria "Estrada Solidária", publicada na revista "Isto
E" de 17/9/2003, pelo conteúdo injurioso em relação ao Ministro
Anderson Adauto (Requerimento n° 1.410/2003, do Colégio de
Líderes).

rs
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2003

ATAS

ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 25/9/2003
Presidência do Deputado Dilzon Meio

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 112/2003
(encaminha processos de terras devolutas rurais e urbanas), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n o

s 1.111 a 1.113/2003
- Projetos de Resolução nos 1.114 e 1.115/2003 - Requerimentos nos
1.474 a 1.48812003 - Representações n os 7 e 8/2003 - Requerimentos
dos Deputados Irani Barbosa, Doutor Ronaldo, Gil Pereira (2) e
Roberto Carvalho - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública, de Transporte, de Defesa do Consumidor, de
Meio Ambiente, do Trabalho e de Turismo e dos Deputados Antônio
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva (2), Maria Olívia, Mauri Torres,
Dinis Pinheiro e Leonardo Moreira - Comunicação não Recebida:
Comunicação do Deputado Pauto Cesar - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Jayro Lessa, Sebastião Navarro Vieira,
Sargento Rodrigues, Domingos Sávio e Chico Simões - Questão de
ordem - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de inscrições -
Decisão da Presidência (2) - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para Emitirem Parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição nos 57 e 58/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Gil Pereira (2), Roberto Carvalho e Doutor Ronaldo;
deferimento - Encerramento.

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

Andrade - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -

WC
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Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
OUvia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Zé Mala.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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 Doutor Viana, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

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

"OFICIO N05/2003*
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os processos de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas, que resultam de
estudos realizados pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais
- ]TER.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
* - Os Quadros das Terras Devolutas foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 27.09.2003.
- A Comissão de Política Agropecuária.

rs
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de

Planejamento e Gestão, encaminhando relação de ofícios originários
da Assembléia Legislativa relativos a projetos de leis.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
369 e 400/2003. do Deputado Doutor Ronaldo.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, encaminhando
material informativo sobre o Programa de Fortalecimento e Melhoria
da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG - PRO-HOSP. (- A Comissão.
de Saúde.)

Do Sr. Rodolfo Cecílio, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba, encaminhando requerimento da Vereadora Marilda Ribeiro
Resende, em que solicita seja vinculado o piso salarial dos
profissionais da educação do Estado ao Plano de Carreira. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG;
encaminhando cópias de documentos entregues a autoridades do
Governo Federal contendo pleitos de interesse das indústrias
mineiras. (- A Comissão de Turismo.)

Da Sra. Adriane Penna, Procuradora Jurídica da FEAM, em atenção
ao Requerimento n° 903/2003, da Comissão do Trabalho, prestando
informações concernentes ao assunto objeto do referido requerimento.

Da Sra. Nilma Rogéria Cândido, Procuradora do Estado, em atenção
ao Ofício n° 2.52212003/SGM, informando que não tem esclarecimento
que prestar sobre o assunto objeto da Comissão Especial de
Transporte de Automóveis e informando ainda não ser Procuradora
Regional da Fazenda - Regional Metalúrgica, e sim Procuradora do
Estado. (- A Comissão Especial de Transporte de Automóveis.)

Do Sr. Noeme de Castro Duarte, Superintendente de Infra-Estrutura
da Secretaria de Defesa Social, em atenção ao Requerimento n°
916/2003, da Comissão de Direitos Humanos, prestando informações
referentes ao assunto objeto do citado requerimento. (- Anexe-se ao
Requerimento n°916/2003.)

Da Sra. Lígia Lindner Schreiner, Diretora de Vigilância Sanitária de
Alimentos da Secretaria da Saúde, em atenção ao Requerimento n°

rÃ
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694/2003, do Deputado Ricardo Duarte, encaminhando relatório
de inspeção realizado pela Diretoria de Ações Descentralizadas de
Saúde.

Do Sr. Alexandre Aurélio de Oliveira, Escrivão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia da decisão em que
foi deferida a liminar proferida pelo Desembargador Schalcher Ventura
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
1.0000.00.331.088-5/000.

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Banco Central do Brasil, prestando informações relativas a
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado
pelo Ofício n° 1.389/2003.

Do Sr. Walter Carlos da Silva, Diretor da CSD Engenharia e
Comércio, prestando informações a respeito de convite Rara reunião
formulado por intermédio do Ofício n° 2.522/2003/SGM. (- A Comissão
Especial de Transporte de Automóveis.)

Do Sr. Rogério Cardoso Rino, Diretor de Vendas Varejo da Telemar,
prestando informações relativas a requerimento do Deputado Djalma
Diniz encaminhado pelo Ofício n° 2.009/2003/SGM.

Da Sra. Maria das Graças de Almeida, da Gerência de
Relacionamento com o Cliente da Telemar, prestando informações
relativas a requerimento do Deputado Djalma Diniz encaminhado pelo
Ofício n°2.41 8/2003/SGM.

Dos Srs. Romulo Nagib Lasmar e Guilherme Anção da Piedade, do
Departamento de Relações Institucionais do BRADESCO, prestando
informações relativas a requerimento da Comissão do Trabalho
encaminhado pelo Oficio n° 2.300/2003/SGM.

Do Sr. Lucas Diniz Chaves, Presidente da Associação dos Cegos de
Juiz de Fora, solicitando apoio à entidade, que vive crise financeira. (-
A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. José Aírton Castelo Branco, encaminhando cópia de editorial
do jornal 'O Povo", de Fortaleza, CE, relativo à atuação do DNOcS no
combate à fome. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Da família de Pedro Lopes de Oliveira e de cidadãos de Santa Rita
de Caldas, manifestando repúdio ao latrocínio de que foi vítima o
referido cidadão e solicitando sejam tomadas providências contra a
violência urbana. (- A Comissão de Direitos Humanos.)
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2 Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.111/2003

Declara de utilidade pública a Fundação Casa de Cultura de
Conceição do Mato Dentro, com sede nesse município.

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

Cultura de Conceição do Mato Dentro, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 2003.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A referida Fundação é sociedade civil beneficente e

sem fins lucrativos. Para o cumprimento de suas finalidades, que
incluem a implementação de atividades culturais, educacionais e
assistenciais, além de outras voltadas para a promoção e a defesa do
patrimônio histórico, artístico e cultural do município, observa os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economicidade e eficiência.

Considerando que suas iniciativas são relevantes para o
desenvolvimento de Conceição do Mato Dentro e que apresenta os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório a ser outorgado à
entidade.

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

PROJETO DE LEI N° 1.112/2003
Cria o Pólo de Desenvolvimento de Negócios e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, na região Centro-Oeste do Estado, o Pólo de

Desenvolvimento de Negócios.
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Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado

por esta lei os Municípios de Aguanil, Araújos, Arcos, Bom Despacho,
Campo Belo, Candeias, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Cláudio,
Cristais, Divinópolis, Formiga, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica,
ltaúna, Lagoa da Prata, Luz, Maravilhas, Moema, Nova Serrana,
Oliveira, Onça do Pitangui, Pará de Minas, Papagaios, Pequi,
Perdigão, Pitangui, Pompéu, Santo Antônio do Monte e São Gonçalo
do Pará.

Art. 20 - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as indústrias e empresas de hotelaria, comércio e
artesanato instaladas nos municípios integrantes do Pólo de
Desenvolvimento que venham a expandir suas atividades e as que
neles venham a instalar-se.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 20:

- a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso 1;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a atividade turística no Pólo de Negócios.

Art. 40 - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
empresas referidas no art. 20:

- a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de insumos e equipamentos utilizados
em sua atividade, observados os prazos, formas e condições
estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
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empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 50 - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos turísticos em seus
territórios.

Art. 60 - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
com o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condiçõõs
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n°101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 70 - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento criado por esta lei, aí incluídos o número de
empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas
de, crédito oficiais.

Art. 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2003.
Paulo Cesar
Justificação: A região mencionada no projeto vem obtendo grande

destaque no cenário mineiro, nacional e internacional, com notável
convergência de homens de negócios e turistas, sobressaindo nela as
indústrias de calçados, vestuário e acessórios e móveis, a extração de
minerais não metálicos, a metalurgia básica e a fabricação de fogos
de artifício.

Nos Municípios de Aguanil, Araújos, Arcos, Bom Despacho,
Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Cláudio, Cristais,
Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, ltaúna, Luz, Maravilhas, Oliveira,
Papagaios, Pitangui, Pompéu e São Gonçalo do Pará, evidencia-se a
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expansão das indústrias de móveis, da metalurgia básica e da
extração de minerais não metálicos, pedras ornamentais e semi-
preciosas, que têm correspondida aos padrões de qualidade exigidos
pelo mercado nacional.

A fabricação de calçados impulsiona a economia dos Municípios de
Perdigão, São Gonçalo do Pará e Nova Serrana, merecendo este a 3
colocação no cenário nacional e o título de Capital Nacional do
Calçado Esportivo. São centenas de empresas que se utilizam de
modernas técnicas de fabricação e dos melhores materiais, buscando
tornar-se referência nacional e internacional de qualidade.

Registre-se o setor de confecção de artigos de vestuário e
acessórios nas cidades de Araújos, Campo Belo, Divinópolis, Formiga,
Oliveira e São Gonçalo do Pará, que vêm consolidando a participação
do Estado de Minas Gerais no cenário nacional da moda.

A indústria de fogos de artifício estabeleceu os Municípios de Lagoa
da Prata e Santo Antônio do Monte no cenário mineiro, constituindo
fator relevante na economia local e estadual.

O Município de Moema é responsável por grande parte da
fabricação e distribuição de artigos de pelúcia no Brasil, merecendo
assim destaque na indústria e no comércio mineiro e nacional.

No setor de fabricação de produtos alimentícios e bebidas,
destacam-se os Municípios de Lagoa da Prata e Pará de Minas
(granjas de frangos e suínos e laticínios), e também registramos a
presença dos hortifrutigranjeiros e a produção de rosas no Município
de Pequi.

O Município de Divinópolis tem papel importante na fabricação de
celulose, papel e produtos de papel, sobressaindo no cenário
nacional.

Importa registrar a presença da atividade agropecuária nos
Municípios de Bom Despacho, Carmo da Mata, Luz, Onça do Pitangui
e Pitangui.

A criação do Pólo de Desenvolvimento de Negócios, proposta neste
projeto, constitui significativo fomento à economia da região, visto que
proporcionará aumento na arrecadação dos municípios envolvidos,
geração de novos postos de trabalho e renda para a população.

Por estas razões, conclamo os nobres pares a aprovarem esta
proposição.
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- 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°1.113/2003
Dispõe sobre a a prática da Educação Física nas escolas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Educação Física integrará a proposta pedagógica da

escola e o currículo da educação básica, ajustada às faixas etárias e
ás condições da população escolar.

Art. 20 - A Educação Física será obrigatória em todas as séries e em
todos os anos dos ciclos da educação básica e será ministrada em
todos os turnos de funcionamento da escola.

§ 1° - Nos cursos noturnos, os módulos semanais destinados à
Educação Física serão ministrados dentro do próprio turno.

§ 2° - A Educação Física nos cursos noturnos será opcional para o
aluno.

Art. 3° - O número mínimo de módulos semanais destinados à
Educação Física será de três módulos-aula, não implicando acréscimo
à carga horária dos turnos.

Art. 40 - A Educação Física será ministrada na educação infantil, no
ensino fundamental, no ensino médio e na educação especial, por
profissional com habilitação específica em nível superior.

§ 1 0 - O profissional habilitado em nível superior em Educação Física
será designado ou nomeado para o cargo de Professor Nível 3
quando atuar na educação infantil, na educação especial e no ensino
fundamental.

§ 2° - O profissional habilitado em nível superior em Educação Física
será designado ou nomeado para o cargo de Professor Nível 5
quando atuar no ensino médio.

§ 30 - Onde e quando não houver profissional com a habilitação
exigida, serão atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pela
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 50 - Os profissionais com habilitação específica em nível
superior em Educação Física que ministram 18 horas-aula na rede
pública estadual poderão utilizar 6 horas-aula desse total para
iniciação desportiva e treinamentos de equipes escolares ou
desenvolvimento, junto à comunidade escolar, de trabalhos regulares



1496
vinculados a projetos de saúde e lazer desenvolvidos pela escola.

Parágrafo único - Os profissionais com habilitação especifica em
nível superior em Educação Física que atuam na rede pública
estadual e que não possuem seu cargo completo, sendo considerados
excedentes, poderão completar o seu cargo com horas-aula
destinadas aos trabalhos supracitados.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2003.
Sebastião Helvécio
Justificação: A LDB dispõe sobre a constituição de sistemas de

ensino pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
municípios, que deverão atuar em regime de colaboração, baixando
normas e conferindo-lhes liberdade de atuação nos termos da
legislação. Assim, existe ampla gama de possibilidades de articulação
da Educação Física com o currículo da escola, e os sistemas de
ensino podem dispor a esse respeito, de acordo com os arts. 10 e 11
da LDB. Em todos os casos, o diploma que confere a habilitação aos
profissionais da educação em todo o território nacional é o de
licenciatura plena em Educação Física.

A formação de cidadãos passa necessariamente pela compreensão
do ambiente natural e social e de todo o processo de aprendizagem
que se dá pela relação do corpo com o meio numa perspectiva de
ação e interação.

Uma educação plena e de qualidade deve contribuir efetivamente
para a formação de cidadãos livres, conscientes, participativos e
capazes de construir a sua própria história. Nesse sentido, o estímulo
à prática de educação física é fundamental.

A prática de atividades físicas regulares desde a infância diminui a
incidência de patologias, reduz o "stress", eleva a auto-estima, sendo
importante instrumento no combate ao uso de drogas.

A Educação Física é, portanto, ferramenta para a
cidadania, e cabe ao poder público colocá-la ao
estudantes, com a perspectiva de construir uma geraçã
mais apta a lidar com os desafios do dia-a-dia.

Dada a relevância da matéria em questão, contamos
dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

conquista da
alcance dos
) de mineiros

com o apoio

rÁ
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Antônio Carlos Andrada. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
473/2003 nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.114/2003
Institui o Prémio Assembléia Legislativa de Jornalismo, para

incentivar a divulgação da atividade parlamentar de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído, no âmbito da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, o Prêmio Assembléia Legislativa de
Jornalismo, que tem como objetivo incentivar a divulgáção da
atividade parlamentar, motivando profissionais da imprensa na sua
missão de bem informar a população.

Art. 2° - O Prêmio Assembléia Legislativa de Jornalismo será
conferido, anualmente, pela Assembléia Legislativa, em sessão
plenária, na semana em que se comemora o Dia Internacional da
Imprensa (10 de setembro), a partir de 2004, após a realização de
concurso, observando-se as condições previstas nesta resolução.

Art. 3° - Farão jus ao Prêmio Assembléia Legislativa de Jornalismo
os profissionais da imprensa que se destacarem com a publicação de
reportagens sobre as atividades do Poder Legislativo , do Estado de
Minas Gerais, nas categorias jornal, rádio e televisão.

Art. 4° - Os autores das reportagens classificadas em primeiro,
segundo e terceiro lugares, em cada uma das três categorias, serão
premiados, respectivamente, com R$10.000,00 (dez mil reais),
R$6.000,00 (seis mil reais) e R$4.000,00 (quatro mil reais).

Parágrafo único - Se a reportagem classificada tiver mais de um
autor, o prêmio será dividido eqüitativamente entre eles.

Art. 50 - A avaliação dos trabalhos será feita por uma banca de
profissionais de notório saber na área da comunicação, convidada
pela Assembléia Legislativa, coordenada pelo Presidente da
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia desta Casa,
integrada por representantes do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de Minas Gerais, dos cursos de Comunicação
Social da Universidade Federal de Minas Gerais, da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais e do Centro Universitário de
Belo Horizonte - UNI-BH.

Art. 6° - Para se habilitarem ao concurso, as reportagens deverão
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ser encaminhadas à Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia até o dia 30 de junho de cada ano, devendo a banca
examinadora avaliá-los até 10 de agosto.

Art. 70 - o orçamento anual do Poder Legislativo consignará dotação
correspondente às despesas previstas na presente resolução.

Art. 80 - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2003.
José Milton
Justificação: O objetivo deste projeto de resolução é intensificar a

divulgação da atividade parlamentar e incentivar os profissionais da
imprensa na tarefa de bem informar a população. Quanto mais a
sociedade conhecer o que fazem seus representantes, mais vigoroso
será o processo democrático.

E compreensível que se reserve uma parte dos recursos públicos
para difundir matérias relevantes e propostas debatidas e decididas na
Casa do Povo. A Constituição da República Federativa do Brasil,
secundada pela Carta Estadual, é clara ao prescrever que "a
publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas
do órgãos e entidades da administração pública (... ) deverão ter
caráter educativo, informativo e de orientação social"

O Estado de Minas Gerais dispõe de profissionais comunicadores da
maior envergadura. Entretanto, o estímulo à competência, ao talento e
à criatividade faz-se mister inarredável, no propósito de promover
mudanças essenciais, em todos os tempos.

Os parlamentares, por sua vez, sentem-se gratificados quando seus
atos têm a justa divulgação. O jornalismo tem o condão de
estabelecer o liame entre o povo e seus representantes,
realimentando o processo democrático e intensificando iniciativas
capazes de aprimorar a vida coletiva.

São modestos os recursos utilizados pelo Poder Legislativo para
levar à sociedade informações sobre suas atividades. As despesas
que decorrerão do Prêmio Assembléia Legislativa de Jornalismo são
mínimas, se comparadas aos benefícios que a iniciativa
proporcionará.

Ao aprovar o presente projeto de resolução, esta Casa estará mais
próxima da sociedade no desempenho de suas funções
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representativas e legislativas e de acompanhamento e
fiscalização da administração pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.115/2003
Institui, no âmbito do Poder Legislativo, 2004 como o Ano de

Combate ao Tabagismo em Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo, 2004 como o

Ano de Combate ao Tabagismo em Minas Gerais.
Art. 20 - Os programas e as ações de combate ao tabagismo, em

2004, serão coordenados pelo Poder Legislativo, por meio da
Comissão de Saúde, que convidará os órgãos dos demais Poderes, o
Ministério Público, as instituições privadas, especialmente as
entidades profissionais, técnico-centíficas e educacionais, as
organizações de classe e os clubes de serviço a se integrarem às
tarefas voltadas para a eliminação ou o abrandamento dos malefícios
causados pelo fumo

Art. 30 - O Poder Legislativo patrocinará, durante todo o ano de
2004, a Campanha de Combate ao Tabagismo, conclamando os
órgãos de imprensa a participarem e fornecendo à opinião pública
informações sobre os males causados pelo tabagismo e a forma de
preveni-los.

Art. 40 - O Poder Legislativo oferecerá apoio e orientação aos
municípios para que implementem em suas jurisdições a Campanha
de Combate ao Tabagismo.

Art. 5° - Para planejamento, organização e execução das atividades
do Ano de Combate ao Tabagismo, será formada comissão mista,
composta de dois parlamentares e, a convite, de um representante do
Poder Executivo, um do Poder Legislativo, um do Ministério Público e
três representantes da sociedade civil organizada.

Art. 60 - A comissão prevista no ar[. 5 0 desta resolução realizará, na
segunda quinzena de setembro de 2004 o Encontro Estadual de
Combate ao Tabagismo, cujo temário e normas de execução serão
por ela definidos.

Art. 70 - A Assembléia Legislativa, as entidades e os demais Poderes



1500
convidados promoverão concurso de reportagens, veiculadas pela
imprensa escrita, falada e televisada, sobre os males do tabagismo e
a forma de preveni-los.

Parágrafo único - A comissão prevista no art. 5 0 desta resolução
expedirá o regulamento do concurso e presidirá a sua realização.

Art. 80 - O orçamento anual do Poder Legislativo consignará dotação
correspondente às despesas decorrentes desta resolução.

Art. 90 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 2003.
José Milton
Justificação: Segundo as estatísticas do Instituto Nacional do Câncer

- INCA -, existem no mundo 1.250.000.000 de fumantes, 30.000.000
dos quais estão no Brasil. Registram também as mesmas estatísticaè
que o fumo é causa de 90% dos caos de câncer de pulmão e está
diretamente ligado à origem de tumores malignos em oito órgãos
(boca, laringe, pâncreas, rins, bexiga, seio, colo do útero e esôfago).

A Organização Mundial de Saúde - OMS - alerta que o tabaco,
embora não seja bactéria ou vírus, pela extensão e intensidade dos
seus malefícios, adquiriu caráter pandêmico. Além da nicotina e do
alcatrão, encontram-se no tabaco mais de 4.700 substâncias tóxicas,
capazes de chegar ao cérebro oito segundos após uma tragada. Os
estudos e documentos da OMS atestam que a epidemia tabágica
produz maior número de mortes do que a cocaína, a heroína, o álcool,
os incêndios, os acidentes de carro, os homicídios e a AIDS somados.

Os pesquisadores são hoje unânimes em considerar que os
poluentes resultantes do tabaco disseminam-se na atmosfera de tal
modo que, até os não-fumantes, próximos ou distantes, absorvem
quantidades de substâncias nocivas na mesma proporção daqueles
que fumam. Livrar a atmosfera do monóxido de carbono e da nicotina
produzidos pelo hábito de fumar é tarefa impossível, a menos que se
elimine o consumo do cigarro e seus assemelhados. Os malefícios do
tabagismo ameaçam simultaneamente a saúde e o meio ambiente.

Se por razões sociais, psicológicas, econômicas e culturais, afigura-
se difícil, a curto ou médio prazo, extinguir o tabagismo, pode estar ao
nosso alcance abrandar os seus efeitos. O tabagismo é um grave
problema de saúde da população, e qualquer tentativa de minorar
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seus efeitos depende basicamente de campanhas junto à opinião
pública. Não é assunto para ser tratado exclusivamente em esfera
reservada, restrito a hospitais e laboratórios. Levá-lo à discussão da
sociedade é direito de todos e dever do Estado.

Paralelamente às oportunidades de trabalho que a produção do
fumo, do cigarro e assemelhados enseja, no campo e na cidade, o
Estado encontra-se diante do dilema cruel entre a receita tributária
auferida do complexo agroindustrial e comercial do fumo e as
conseqüentes despesas ambulatoriais, hospitalares e de recuperação
do meio ambiente. Será que a vida pode ser quantificada em moeda
corrente? Certamente não.

Assim, ao instituir o Ano de Combate ao Tabagismo, este projeto de
resolução objetiva conjugar esforços de todos aqueles que podem e
devem colaborar na defesa e proteção da vida. Praticamente sem
despesas adicionais de monta, o Poder Legislativo cumprirá o dever
de sensibilizar a opinião pública sobre os danos do tabagismo, as
formas de evitá-lo ou atenuá-lo.

O objetivo deste projeto de resolução é esclarecer a sociedade,
combater o preconceito e contribuir para a recuperação da saúde
pública. No dizer do médico Flávio Silveira de Souza, neurologista
clínico em São Paulo, "o tabagismo, antes de ser um marco de
liberdade e de independência, é uma prisão nos grilhões da doença e
da imaturidade emocional".

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.474/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Instituto Metodista Izabela
Hendrix pela passagem de seus 99 anos de fundação. (- A Comissão
de Educação.)

N° 1.475/2003, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Theodorniro Paulino pela
comemoração de seus 38 anos de jornalismo. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.476/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja enviado
ao Presidente da CEMIG pedido de informações com os itens que
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menciona. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 1.477/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso aos servidores da Universidade
do Estado de Minas Gerais pela criação da Associação dos
Servidores da Universidade do Estado de Minas Gerais - ASSUEMG.
(- A Comissão de Educação.)

N° 1.478/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Lagoa Grande
pela realização da 16 Festa do Leite. (- A Comissão de Política
Agropecuária.)

N° 1.479/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja
encaminhado ao Subsecretário de Comunicação Social da Secretaria
de Governo pedido de informações sobre as verbas de publicidade
destinadas nos últimos nove meses aos veículos de comunicação. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.480/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se conceda ao Sr.
Honório Tomelin o título de Cidadão Honorário do Estado. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.481/2003, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
seja formulada manifestação de apoio ao Projeto de Lei n° 343/2003,
do Senador Osmar Dias. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 1.482/2003, do Deputado Pastor George, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o jornal "Vigia do Vale" pelo
transcurso de seu 300 aniversário de fundação. (- Idêntica proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio Passos. Anexe-
se ao Requerimento n° 1.442/2003, nos termos do § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno.)

N° 1.483/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à APAE de Nova Serrana pela realização da
VI Olimpíada Regional das APAEs da Centro Oeste II. (- A Comissão
do Trabalho.)

N° 1.484/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja
consignada nos anais desta Casa manifestação de aplauso ao jornal
"Estado de Minas" pelas matérias veiculadas nos últimos dias
denunciando desvios realizados por empresa agropecuária no curso
do rio São Francisco. (- A Comissão de Transporte.)

rÀ
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N° 1.485/2003, do Deputado Rogério Correia, pleiteando sejam

solicitadas ao Governador do Estado informações sobre os
conselheiros remunerados indicados para a CEMIG, a COPASA-MG,
a COMIG e demais conselhos. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.486/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com
vistas a que seja realizado convênio com o Ministério da Agricultura a
fim de se promover o cadastramento do agronegócio do café no
Estado. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.487/2003, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo aos Ministros da Agricultura e da Fazenda cora.
vistas a que determinem a liberação de maior volume de recursos por
meio das cooperativas de crédito, para financiamento da safra
agrícola.

N° 1.488/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que seja recuperada a Rodovia MG-190. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fahim•
Sawan. Anexe-se ao Requerimento n° 1.414/2003, nos termos do § 2°
do.art. 173 do Regimento Interno.) -

REPRESENTAÇÃO N° 7/2003
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Irani Vieira Barbosa, Deputado que esta subscreve, vem requerer a

V. Exa. o desligamento e a substituição do Presidente da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com
fundamento no art. 5°, § 1°, da Resolução n° 5.207, de 10/12/2002,
conforme fundamentação que a seguir alinha-se.

O Deputado representado, Presidente da Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, submetido também à ética cuja guarda deve
manter, pronunciou-se no Plenário desta Casa, na 73a Reunião
Ordinária, do dia 11/9/2003, de forma desastrada, inconseqüente e
irresponsável, a respeito de representação apresentada pela
Deputada Marília Campos, punindo este Deputado com a pena de
censura verbal, por supostos atos praticados, sem dar direito a ampla
defesa, consagrada na resolução supramencionada. Além do mais,
desrespeitou ele o art. 5°, supramencionado, motivo pelo qual deve

rÀ
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ser desligado e substituído na Presidência da Comissão de Ética
e Decoro Parlamentar, visto que agiu de forma parcial e suspeita para
com o Deputado representante, emitindo juízo de valor e
prejulgamento, ficando, desta forma, impedido de participar de
qualquer processo disciplinar ou mesmo julgamento contra o
Deputado representante.

Assim, tem a presente o intuito de requerer o desligamento e a
substituição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva da Presidência da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2003.
Irani Barbosa
- A Comissão de Ética.

REPRESENTAÇÃO N° 8/2003
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais:
Irani Vieira Barbosa, Deputado que este subscreve, vem requerer a

V. Exa. a instauração de processo para apuração de conduta
incompatível com a ética e o decoro parlamentar, praticada pelo
Deputado Durval Angelo, com fundamento no Capítulo 1, art. 21,
incisos III e IV, letras "a", "b", "e" e art. 23 da Resolução n° 5.207, de
10/12/2002, por ofensas morais a minha pessoa.

No mandato anterior, jornais de larga circulação em Minas Gerais
publicaram a condenação do Deputado Durval Angelo pelo
recebimento de remuneração a maior quando Vereador de Contagem.

Nas fotos a este anexadas, e que muito bem fundamentam este
requerimento, o representado, sem pejo nem nenhuma espécie de
decoro parlamentar, mantém cordialíssimas relações de amizade com
um dos maiores, senão o maior traficante de drogas destas Minas
Gerais, o conhecido "Rogerão".

Na reunião do dia 11/9/2003, o Deputado Durval Angelo, após
pregação bíblica, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e
paciência e etc., afirma em seu pronunciamento:

"Eu iria chegar aqui e dizer quem é o Sr. Irani Barbosa, e me lembrar
de tantos discursos e impropérios que produziu desta tribuna. Mas
isso seria exigir demais, e querer que da pedra brotasse água, ou que

rÀ
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de um cacto espinhento e inóspito saísse alguma fruta doce que
servisse para consumo humano.

Tenho muita pena desse senhor; é um pobre coitado e infeliz. Quero
dizer, de público, que não há platéia para ouvir suas falas. Trata-se de
pessoa que só sabe caluniar e difamar. Na sua vida pública, aliou tudo
isso à extorsão e outras operações feias e reprováveis. Suas ações
prejudicam não a ele, mas a esta Casa, que tem tantos homens de
bem. Temos nossas divergências ideológicas, mas trabalhamos com
liberdade e democracia. Podemos pensar diferente, mas o problema
dele é de incompatibilidade real e concreta". (FIs. 13 da 73a Reunião
Ordinária, de 11/9/2003.)

"Esta tribuna já foi ocupada por Dazinho, Riani, Sinval Bambirra, por
Deputados como Sebastião Navarro Vieira, Ermano Batista, João
Leite, Nilmário Miranda, Agostinho Valente e pela Deputada Sandra
Starling. Não poderia, pois, ser este um espaço partilhado com
pessoas de mente tão doentia e frágil e pobres de espírito". (FIs. 14 da
73 Reunião Ordinária, de 11/9/2003.)

"Há uma questão que passa dos limites. Compartilho-a com vocês,
em ato de desagravo aos Desembargadores Luiz Carlos Biasutti e
Reinaldo Ximenes Carneiro". (Fis. 14 da 73a Reunião Ordinária, de
11/9/2003.)

"Se a Comissão de Ética realmente funcionasse, gostaria de não me
dirig ir mais ao Dep utado Irani Barbosa como Deputado. Imunidade
parlamentar não é impunidade, existe para fortalecer a democracia e
garantir que possamos falar em nome do povo e defendê-lo com
destemor, não para ocultar crime ou atitudes equivocadas. O
Deputado Irani Barbosa, ao falar da sede do Ministério Público, disse
que na Av. Alvares Cabral há um palácio da corrupção e cita dois
Promotores, o Dr. Leonardo Barbabella e o Dr. Rodrigo Fonte Boa".
(FIs. 16 da 73U Reunião Ordinária, de 11/9/2003.)

"Deixo a interrogação: até quando nossos ouvidos agüentarão, até
quando assistiremos a isso inertes e impunes? No tributo a
Maiakovsky, o poema termina assim: 'Na primeira noite, eles se
aproximaram e colhem uma flor no seu jardim; você não diz nada. Na
segunda noite, não se escondem. Pisam no seu canteiro, matam seu
cão. Até que, finalmente, o mais fraco invade sua casa, rouba a voz
da sua garganta, e você já não pode mais dizer nada'. Obrigado".
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Assim, é o presente para reiterar a instauração do devido

processo disciplinar, ancorado na legislação vigente, para apuração
da conduta incompatível com a ética e o decoro parlamentar, de forma
a restabelecer tais condutas no âmbito desta Casa.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Belo Horizonte, 18 de setembro de 2003.
Irani Barbosa
- A Comissão de Ética.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Irani Barbosa. devolvendo à Presidência deste

Legislativo cópias das representações firmadas pelo Deputado Chico
Simões e despachadas pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (- A
Comissão de Ética para conhecimento e providências.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gil Pereira (2), Roberto Carvalho e Doutor Ronaldo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Transporte, de Defesa do Cônsumidor,
de Meio Ambiente, do Trabalho e de Turismo e dos Deputados
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva (2), Maria Olívia, Mauri
Torres, Dinis Pinheiro e Leonardo Moreira.

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

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Paulo Cesar, notificando o falecimento do Sr. José de

Oliveira, ocorrido em 23/9/2003, nesta Capital. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria
OUvia.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
• Deputado Jayro Lessa - Boa-tarde, Sr. Presidente, Srs.

Deputados, senhoras e senhores nas galerias, expectadores da TV
Assembléia.

Venho a esta tribuna, pela primeira vez, para falar sobre a matéria
veiculada no jornal "Estado de Minas", do dia 21/9/2003, no caderno
"Política", matéria esta redigida pela jornalista Patrícia Aranha, sob o
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título "Deputados promovem farra fiscal".

A matéria alega que, "no Legislativo mineiro, tramitam 23 projetos de
lei, propostos por 17 Deputados Estaduais diferentes, que ora
privilegiam os setores mais organizados da sociedade, ora atendem
às bases eleitorais dos parlamentares e, algumas vezes, abrem
perigosas brechas para a fraude".

Sr. Presidente, com o devido respeito por esse jornal mineiro, não
podemos permitir que tal matéria, que dispõe sobre reduções da
alíquota do ICMS, seja intitulada como "farra fiscal", praticada por
representantes do povo mineiro, sem que esta Casa dê a resposta
necessária a tamanha injustiça cometida - repito - por esse importante
jornal do Estado.

Chamo isso de injustiça, porque a matéria não só desrespeita os
membros do Legislativo como também esta Casa. A reportagem diz
que, num projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça,
na forma de substitutivo, corrigiu-se a palavra "mashmellow" por
"marschmallow" e, diante disso, deu-se parecer pela
constitucionalidade.

Ora, Sr. Presidente e nobres Deputados, não podemos ficar de
braços cruzados e não responder a esse tipo de agresssão e de
injustiça que se comete com o Poder Legislativo, denegrindo a
imagem desta Casa. Se analisarmos o título dessa matéria,
'Deputados promovem farra fiscal', diremos que farra significa 'festa
silenciosa, caçoada, brincadeira'. Essa colocação simplesmente é
uma afronta para nós, parlamentares.

Nossa indignação dá-se principalmente por estar incluído como
'farra fiscal' o Projeto de Lei n° 636/2003, de nossa autoria, que dispõe
sobre um programa de incentivo fiscal, criado pela Lei n° 14.559, de
30/12/2002. Nesse projeto propomos a criação do Programa de
Incentivo ao Algodão de Minas Gerais - PROALMIG -, que tem o
objetivo de recuperar e expandir a cultura do algodão no nosso
Estado, dentro de padrões tecnológicos e ambientais de produtividade
e de qualidade. Além disso, estimula investimentos públicos e
privados, visando promover o processo de verticalização e de
agroindustrialização e oferecer incentivos fiscais aos produtores rurais
interessados, que são sempre os mais sacrificados.

Todo país precisa passar pela produção agrícola para se
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desenvolver.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado,
agradeço a gentileza de conceder-me o aparte e inseri-lo no seu
discurso, que, tão oportunamente, profere nesta tribuna.

Não entendo a razão de o "Estado de Minas" dedicar uma página
para criticar projetos elaborados por Deputados desta Casa, alegando
que faríamos uma farra fiscal. Na verdade, procurávamos fazer justiça
fiscal, atribuindo valores de alíquotas diferenciadas para diversos
produtos.

Sou companheiro de V. Exa., pois acredito que deveria haver, na
crítica elaborada por jornalista desse jornal, a citação de dois projetos.
O mais interessante é que não propus a redução de ICMS. Durante
quatro anos, trabalhei, com apoio da direção desta Casa, da FIEMG e
da CDL, na elaboração do Código de Defesa do Contribuinte, do qual
fui autor. Naquela época, o SINDIFISCO estava ao nosso lado. Havia
uma briga dentro da fiscalização da Fazenda, ou seja, uma luta
interna pela disputa do sindicato. O grupo do Sr. Antônio de Pádua,
atual Presidente, foi vencedor e tomou como mote de campanha a
crítica ao Código de Defesa do Contribuinte.

Lembro muito bem que, naquela época, ele enfatizava com todas as
letras que o empresário, o comerciante não eram contribuintes do
ICMS, que o contribuinte era o consumidor final, ou seja, quem
comprava. Disse que era um mero arrecadador de tributo em nome do
Estado, porque a lei o obrigava a ser. O imposto era inserido no preço
do produto. Então, o que conhecíamos como contribuinte não era
contribuinte, porque contribuinte era só o consumidor final.

Baseado nessa assertiva, afirmada sempre com tanta ênfase pela
Secretaria da Fazenda e pelo SINDIFISCO, elaborei o projeto que o
"Estado de Minas" critica nessa página, colocando-me junto com V.
Exa. e muitos outros colegas. A Constituição Federal proíbe um nível
de Governo tributar outro. Governo não tributa Governo. Então, já que
o consumidor final é o contribuinte de fato, apresentei um projeto para
que as compras de maquinário, implementos, ambulâncias, patrol,
tratores feitas pelas Prefeituras Municipais, ficassem isentas de ICMS.
Dentro do argumento da própria Secretaria da Fazenda, seria o
Estado tributando a Prefeitura.

E nessa página, um Procurador da Procuradoria de Crimes contra

rsi
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Prefeitos alega que meu projeto é pecaminoso, um desastre,
porque não há como fiscalizar os Prefeitos. Falou que não há como
fiscalizar os Prefeitos porque eles compram uma máquina pela
Prefeitura, isenta de ICMS, pondo-a para trabalhar nas suas fazendas.
Ficamos chocados ao ver o "Estado de Minas" dar respaldo a uma
declaração infantil, ilógica e inconseqüente de um irresponsável que
vem falar um absurdo desse. O Procurador de Crimes contra Prefeitos
deveria estar de olho no Tribunal de Contas e não impedindo a
Prefeitura de comprar sem ICMS, porque não têm como fiscalizar se o
Prefeito está fazendo mau uso dos recursos públicos. São esses
absurdos que levam V. Ex& hoje à tribuna, e me solidarizo com o
discurso de V. Exa., reagindo contra essa página inteira do "Estado de
Minas", que traz uma crítica inconseqüente.

O Deputado Jayro Lessa - Agradeço seu apoio, informando a V.
Exa. que esse projeto de a Prefeitura não pagar impostos estaduais
existe no Estado de Goiás, tendo funcionado bem, e faz com que
Goiás se desenvolva e cresça. Existe também outro tipo de incentivo
que é o ICMS do produtor rural para máquinas e equipamentos ter um
valor menor para ajudar no desenvolvimento do Estado. Estou do lado
do Aécio, sou da base do Governo, mas, infelizmente, não estou
acreditando na forma como a Secretaria da Fazenda tem se
manifestado e reagido, tentando aumentar os tributos e impostos de
Minas Gerais. Não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos
diminuir nossa arrecadação e nosso potencial.

Continuando meu primeiro discurso na Assembléia Legislativa como
Deputado, afirmo: Nosso projeto, incluído na reportagem do "Estado
de Minas" como "farra fiscal", busca desenvolver a cotonicultura no
Estado, que, no cenário nacional, já ocupou o primeiro lugar em
produtividade e atualmente participa com apenas 4% da produção
nacional. Hoje, com a estagnação da produção de algodão que o
Estado vem enfrentando desde a década de 80, a área de plantio foi
reduzida de 130.000 ha para 32.000 ha, e produz apenas 30.000t de
algodão atualmente. Nosso parque industrial têxtil, considerado o
terceiro do País, fica dependente de produção externa para suprir a
demanda das 22 indústrias têxteis, da ordem de 1 50.000t por ano.

Apresentamos essa proposição com a finalidade de, primeiro,
proporcionar ao produtor de algodão do Estado uma política de
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incentivo fiscal, conforme disposto no art. 30, III, da Lei n° 14.559,
de 30/12/2002, e, segundo, incrementar o processo de
industrialização e o desenvolvimento de tecnologias que busquem a
equiparação da nossa produção - a grande preocupação, quanto ao
Brasil, onde estamos produzindo em torno de 120.000.000t de grãos,
é que, qualquer praga que apareça, estamos sujeitos a passar a
produzir 50.000t, 70.000t ou 80.000t, com grande prejuízo para o País
e para a exportação. Não estou vendo ninguém falar em teclogia ou
em precaver-se dos males que possam acontecer nas culturas
brasileiras. Então, prosseguindo, é preciso equiparar nossa produção
às dos grandes centros produtores, como foi a bem-sucedida
experiência do Estado do Mato Grosso do Sul, que até 1997 não
ocupava posição de destaque no mercado produtor de algodão.
Entretanto, com o advento da lei que criou o PROALMAT, nos
mesmos moldes de nosso projeto, aquele Estado tornou-se o maior
produtor de algodão do País, com 43% da produção nacional.

Com isso, gerou mais empregos e ICMS para aquele Estado, apesar
de ter o desconto de 75% do ICMS quando a qualidade do algodão
atinge o nível de qualidade 6, tipo 6, que é a qualidade ideal para
qualquer indústria têxtil.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Registro minha alegria
em ver o meu colega e amigo, Deputado Jayro Lessa, na tribuna
desta Casa, defendendo causa tão importante como essa,
principalmente com referência à produção de algodão em Minas
Gerais.

Quero falar também da pessoa que conheço, há anos, Deputado
Jayro Lessa, e testemunhar para esta Casa toda a admiração que
tenho por V. Exa., pela sua honradez, lisura, qualidade como pai de
família, como homem probo e dinâmico empresário. S. Exa. vem
demonstrando na Casa grande talento, como o Deputado que trouxe a
experiência de empresário e o homem de luta e de trabalho, ao longo
de toda sua vida. Dou o testemunho de que o Deputado começou
praticamente do nada e chegou ao 'status" em que se encontra hoje,
não só como empresário, mas também como Deputado.

Defendo também, como o ilustre colega, a causa dos produtores de
algodão e, de modo geral, dos produtores e trabalhadores rurais,
lamentavelmente tão esquecidos no País, mas que têm sustentado
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sobremaneira a nossa economia.

V. Exa. desenvolve muito bem esse tema, e ocupo este microfone
para dizer de minha satisfação em tê-lo como colega nesta Casa e
companheiro de região, cuja metrópole é a nossa Governador
Valadares,

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo pelo seu aniversário
e pedir a Deus que continue a iluminar o seu caminho, a sua vida ao
longo de muitos anos, por todo o resto de seu trabalho.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte)* - Nobre Deputado
Jayro Lessa, não tive a oportunidade, como teve o Deputado Bonifácio
Mourão, de conhecê-lo desde criança, mas, pelo pouco que o
conheço, gostaria de cumprimentá-lo pelo seu trabalho e
principalmente pelo que V. Exa. diz sobre o plantio do algodão, que
seria uma opção a mais para o nosso produtor e, principalmente, para
o enriquecimento do nosso Estado.

Tive o prazer de participar de reunião na Secretaria da Agricultura,
da qual V. Exa. fazia parte, juntamente com os produtores de algodão.
E grande a importância do algodão, principalmente para o futuro, de
uma perspectiva de industrialização e enriquecimento do nosso
Estado. O setor agrícola é responsável por grande parte da balança
comercial do nosso Estado e do País.

Na nossa região, estamos iniciando a produção de algodão. Temos
grande perspectiva de nos tornarmos um dos grandes produtores de
algodão não só do Estado, mas também do País. V. Exa. fala com
muita propriedade sobre o plantio do algodão e sua industrialização,
que é também uma meta do Governador Aécio Neves para que possa
completar a cadeia produtiva, o que representará muito para o nosso
Estado, principalmente no que diz respeito à geração de emprego e
de riqueza, e ao excedente para a exportação.

Parabéns pelo seu pronunciamento e pelo seu trabalho, que, sem
dúvida alguma, representará muito para o Estado. Esses projetos e
iniciativas de V. Exa. ajudarão a incrementar, cada vez mais, o nosso
setor, principalmente no que diz respeito à agricultura, para o
enriquecimento do nosso Estado.

O Deputado Jayro Lessa* - Obrigado, Deputado Elmiro Nascimento.
Afirmo que o Brasil ou qualquer país do mundo só distribuirá riqueza
se passar pela agricultura.
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Continuando, tentei criar em Minas Gerais o PROALMAT, nos

moldes do Estado do Mato Grosso do Sul. Naquele Estado, o número
de unidades de industrialização de algodão aumentou de 16, em
1997, para 106 indústrias têxteis, processando e gerando mais de 60
mil postos de trabalho diretos e indiretos.

E importante salientar que o algodão é, entre as culturas de cotação
no mercado internacional, a de maior valor agregado, chegando a
valer cinco a sete vezes mais que a soja e até dez vezes mais que o
milho. Vale lembrar que, com o benefício fiscal proposto nesse
projeto, o Governo Estadual não estaria renunciando a impostos a que
tem direito, mas tão-somente estaria criando condições para o..
aumento da arrecadação e a conseqüente geração de empregos
diretos e indiretos, corrigindo um problema que atinge a maior parte
do País.

Não poderia deixar de citar que, ao protocolar esse projeto, no dia
15 de abril deste ano, enviamos cópias ao Governador, ao Secretário
da Fazenda, ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, ao•
Secretário da Agricultura - que nos apoiou bastante, realizando
reunião em sua Secretaria -, à FIEMG e a setores ligados aos
produtores, como a AMIPA, uma vez que o Governador,
posteriormente à apresentação de nosso projeto, havia anunciado
várias medidas que visariam a atrair investimentos para o Estado,
modernizando os setores da economia mineira e implantando o
'cluster' - cadeia produtiva - do algodão.

Após alguns meses, o nosso Governador publicou o Decreto n°
43.508, de 8/8/2003, regulamentando a Lei ri 0 14.559, de 30/1212002,
e criando o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão -
PROALMINAS -, que, se não atendeu a todo o nosso projeto, criou
programa de incentivo à produção de algodão, com teor igual ao do
nosso projeto. Ora, será que o nosso Governador também pratica
esse tipo de 'farra fiscal'? Creio que não.

Portanto, ao encerrar meu discurso, registro minha indignação em
relação à forma como o jornal "Estado de Minas" intitulou os projetos
que tramitam nesta Casa, título ofensivo e desrespeitoso para com o
Legislativo mineiro e seus representantes, e, mais uma vez, a imagem
deste Poder é desmoralizada. Peço a V. Exa. que tome as medidas
cabíveis para que este Legislativo, do qual somos representantes,
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possa ser respeitado como se deve.

O 'Estado de Minas' constitui grande jornal do nosso Estado, tem
muita influência sobre os mineiros, pois o lemos todos os dias e
somos conhecedores da importância que tem para a nossa sociedade.
Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado, Sebastião Navarro

Vieira.
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, senhoras

Deputadas e senhores Deputados, dever de justiça e imperativo de
consciência impõem-me trazer ao povo mineiro uma informação que,
se não nova, é, para todos nós, muito alvissareira. Refiro-me à posse
do Dr. Edgard Amorim como Desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais.

Tive o privilégio e a honra de com ele conviver nesta Casa.
Convivência gerada no trabalho conjunto do corpo de profissionais e
dos parlamentares mineiros, que, infelizmente, muito raramente é
visto pela sociedade.

Recém-chegado ao parlamento de Minas, fui eleito seu Vice-
Presidente, em votação histórica aqui ocorrida: obtive a totalidade dos
77 votos. Sob meus ombros, então, pesou muito a confiança
depositada por meus pares e, meio a contragosto, vi-me alçado a
funções para as quais, forçado sou a reconhecer, não tive formação
acadêmica.

De fato, oriundo da área de saúde, fui chamado a participar de
decisões calcadas na área das ciências sociais, sobremaneira a da
ciência do direito.

Nessa hora é que toma vulto e sobressai o apoio do corpo técnico
desta Casa. Trabalho silencioso, que não aparece para o público, mas
que possibilita ao parlamentar o melhor desempenho no exercício de
seu cargo. Assim, conheci o Dr. Edgard Amorim e pude testemunhar o
quanto seu trabalho foi profícuo.

Concluído meu mandato na Mesa da Assembléia, o então
Presidente Romeu Queiroz nomeou-me coordenador de uma
Comissão Especial encarregada de proceder a estudos para o projeto
de sistematização e consolidação do ordenamento jurídico estadual.

Condicionei aceitar a incumbência, desde que pudesse escolher os

rÃ'
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técnicos que formariam o grupo auxiliar da referida Comissão.

Aí pude constatar, mais uma vez, o brilhantismo do Dr. Edgard
Amorim, que, na informalidade própria dos amigos, sempre foi
conhecido nesta Casa pelo carinhoso epíteto de Edgarzinho.

Realizou ele um trabalho excepcional para que se chegasse ao
projeto de lei com o objetivo de proceder à consolidação das leis de
Minas. Membro do grupo técnico formado pelos servidores Maria das
Dores Amorim Abreu, Sabino Fortes Fleury, Gabriela Horta Barbosa
Mourão, Marcílio França Castro, Pedro Chagas, Said Albuquerque,
Fábio Marton e Antônio Calhau Resende, revelou-se um grande
companheiro, persistente na concretização do objetivo do grupo, com
uma nítida atuação democrática e pró-ativa.

Não era para menos. Observemos os passos do mais novo
Desembargador de Minas. Nascido em Belo Horizonte, o
Desembargador José Edgard Penna Amorim Pereira formou-se em
Direito pela UFMG, em 1982. Na mesma faculdade, obteve, em 2002,
o titulo de mestre em Direito Constitucional. Exerceu ativamente a
advocacia, principalmente nas áreas dos Direitos Constitucional,
Administrativo e Tributário. Na OAB-MG, foi conselheiro e membro da
Comissão do Exame de Ordem. Por meio de concursos públicos,
Edgard Penna Amorim tornou-se Procurador do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, Procurador da Câmara
Municipal de Belo Horizonte e da Assembléia Legislativa do Estado.
De 1993 a 1996, foi o Procurador-Geral do Município de Belo
Horizonte. Atuou também como professor da Faculdade de Direito
Milton Campos, da Escola do Legislativo de Minas Gerais, do Instituto
de Educação Continuada da PUCMinas e da Fundação João Pinheiro.
Conferencista em diversos seminários e congressos, é autor de vários
artigos jurídicos e do livro "Perfis Constitucionais das Terras
Devolutas", da Livraria Dei Rey Editora. Em fevereiro de 2001,
ingressou na magistratura mineira como Juiz do Tribunal de Alçada,
na vaga destinada ao quinto constitucional dos advogados.

O "curriculum vitae" do Dr. Edgard Amorim dá-nos a certeza de que
o Tribunal de Justiça contará com o trabalho de um dedicado cultor da
ciência do direito e, o mais importante, contará com a presença de um
profissional que não teme inovar e incorporar, em sua ação judicante,
os avanços exigidos pela sociedade quando da aplicação da norma
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legal.

Minha afirmação tem fundamento nos ensinamentos que recebi do
corpo técnico da Casa e, de modo especial, do Dr. Edgard Amorim.
Um deles, que muito me marcou, foi o de que o Juiz, na condição de
hermeneuta, tem a obrigação de se preocupar com as conseqüências
possíveis de cada interpretação feita, razão pela qual não pode
conduzir sua decisão a um absurdo e nem chegar a uma conclusão
impossível.

Entendo, assim, que a ascensão de um servidor da Assembléia
Legislativa ao maior cargo da magistratura do Estado vem comprovar
a excelência do corpo técnico desta Casa. Notadamente, quando..
sabemos que esta mesma Assembléia já cedeu ao Tribunal de Justiça
um outro servidor, de notável conhecimento jurídico, o
Desembargador José Tarcísio de Almeida Meio.

Destarte, a posse de Dr. Edgard Amorim, entendo eu, é também
uma homenagem a esta Casa de leis. Trata-se de uma comprovação
concreta de que o investimento na formação profissional deve ser uma
constante e permanente preocupação de todos nós.

Sinto-me, ainda, na honrosa posição de quem teve como assessor o
hoje Desembargador Edgard Amorim, em condições de lhe fazer uma
última recomendação: eminente Desembargador, aja no Tribunal de
Justiça do Estado da mesma forma com que sempre agiu em sua vida
profissional: com brilhantismo na defesa de suas idéias e no profundo,
inabalável e fiel respeito às leis. Parabéns, Dr. Edgard Amorim! Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas e público que nos vê pela TV Assembléia, abordarei
novamente questões referentes à segurança pública do nosso Estado.
Apresentamos um requerimento para que o Presidente desta Casa,
com fulcro no art. 183 do Regimento Interno, submeta o Projeto de Lei
n° 1.078/2003, do Governador Aécio Neves, à Comissão de
Segurança Pública, para que esta emita o seu parecer. (- Lê:)

"Justificação: Certo e até indubitável nos parece que é tema
intrinsecamente relacionado à política estadual de segurança pública
o estabelecimento de novas taxas vinculadas à prestação de serviços
da área de segurança pública, bem como a correção monetária e de
desvios na aplicação das taxas já existentes, para que haja maiores
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recursos na execução das atividades necessárias à prevenção a
ao enfrentamento da criminalidade em Minas Gerais hoje.
Considerando que o Projeto de Lei n° 1.078/2003 dispõe exatamente
sobre tais temas, é preciso que ele seja submetido à avaliação de
mérito da Comissão Permanente de Segurança Pública desta
Assembléia, razão pela qual pleiteamos o deferimento do
requerimento".

Sr. Presidente, solicitamos que coloque em pauta para votação esse
requerimento.

Aproveitamos este momento em que esta Casa passa a discutir os
projetos enviados pelo Governador Aécio Neves, referentes à criação
de novas taxas, com uma reavaliacão dos índices de taxas já
existentes, para apresentarmos um outro requerimento. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve, requer a V Exa., com fulcro no
art. 272 inciso II do Regimento Interno, que o Projeto de Lei n°
823/2003, deste Deputado, seja submetido a regime de urgência.
Justificação: Considerando a oportunidade ímpar de trazer à tona o
tema dos recursos destinados à segurança pública estadual no
momento em que o Governador Aécio Neves encaminhou a esta Casa
Legislativa o Projeto de Lei n° 1.078/2003, para o qual já foi deferido o
regime de urgência, cremos ser profundamente necessário discutir
simultaneamente e com a mesma celeridade a questão de onde serão
aplicados os recursos, ou seja, as taxas que vierem a ser arrecadadas
em nome da segurança pública.

Propomos, portanto, que o Projeto de Lei n° 82312003, que dispõe
sobre o Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP - seja trazido à
tona, pois esta Casa já preteriu antes a criação de um fundo para a
área - com a manutenção do veto à Proposição de Lei n° 14.687 - e
hoje vê como o mesmo ex-Governador que vetou a criação de um
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."

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse projeto, que trata do
Fundo Estadual de Segurança Pública, para o qual acabo de solicitar
regime de urgência, é uma proposição oriunda de desarquivamento,
pedido por nós, de um projeto do Deputado Anderson Adauto. E um
projeto muito interessante, porque cria o fundo estadual e, com ele,
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um conselho paritário, formado por representantes do Ministério
Público, da OAB, da sociedade organizada, do Legislativo, enfim, de
vários órgãos e Poderes, que fiscalizarão, diuturnamente, os recursos
oriundos das taxas de segurança pública para que não aconteça o
que ocorreu nos exercícios de 2001 e 2002, no Governo Itamar
Franco. Volto a repetir: R$54.000.000,00 não foram aplicados. Já
disse que esses valores não se referem a exercícios do atual
Governo. Porém, meu intuito é alertar o Governador Aécio Neves para
que isso não ocorra.

Hoje, um dos assuntos mais debatidos em qualquer canto do Estado
por onde passamos certamente é segurança pública. Não podemos
deixar de aproveitar este momento, já que existe o Projeto de Lei n°
823, que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública. E o momento
certo para o discutirmos paralelamente, simultaneamente, ao Projeto
n° 1.078/2003, de autoria do Governador, que trata de taxas de
segurança pública. Queremos tratar de ambos com a mesma
celeridade. Além da discussão ocorrer simultaneamente neste Poder -
nas comissões e no Plenário -, é bom que os projetos sejam
aprovados de forma a atender às reivindicações da população, que, a
cada dia, sofre mais com a falta de segurança. Essa insegurança se
deve a vários fatores; porém, o principal deles, como disse o
Deputado Alberto Bejani, é a falta de recursos. Precisamos ter a
garantia de que, no orçamento do Estado, o Fundo Estadual de
Segurança Pública receberá recursos. Essa é uma saída.

Já solicitamos à nossa assessoria de processo legislativo que
providencie um substitutivo ao Projeto de Lei n° 1.078 para
apresentarmos ao Plenário. Com convicção, afirmo que só há um
mecanismo capaz de garantir não só ao Poder Legislativo, mas
também a qualquer cidadão, que os recursos oriundos das taxas
sejam aplicados na infra-estrutura, na questão logística, em
equipamentos das forças policiais, nos órgãos que compõem o
sistema de defesa social, como é o caso do Corpo de Bombeiros, das
Polícias Militar e Civil e do setor penitenciário: destinar essas taxas
diretamente ao Fundo Estadual de Segurança Pública ou vincular os
recursos diretamente a contas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do
Corpo de Bombeiros ou do setor penitenciário do Estado. Caso
contrário, não há nenhum Deputado, nesta Casa, ninguém, capaz de
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garantir que esses recursos, indo para o caixa único, sejam
repassados, na íntegra, centavo por centavo.

Não preciso pedir a nenhum companheiro parlamentar para visitar
sua base de atuação política nos municípios menores, pois, em alguns
deles, não será possível encontrar, sequer, uma viatura; todavia, o
que se encontra são quartéis e delegacias caindo aos pedaços, como
ocorre no 16° Distrito, no Planalto, na região Norte desta Capital, onde
a escrivã ainda opera uma máquina de escrever, ao passo que
deveria dispor de pelo menos um computador, ainda que dos mais
antigos, do modelo 486, ultrapassado. Esse foi meu chamamento,
quando, desta tribuna, na terça-feira passada, alertei o Governo para
o fato de que não há outro meio de garantir recursos para a segurança
pública se os recursos não forem canalizados para o Fundo ou para
uma conta diretamente. Nosso pronunciamento objetivou auxiliar o
Governador e demonstrar a preocupação de todos os parlamentares
com a segurança pública.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - V. Exa. faz defesa
consistente, necessária e de grande conveniência. Ontem,
inauguramos provisoriamente a sede da 16 a Companhia de Polícia, no
Bairro Dona Clara, que, por falta de estrutura, estava no 13 0 Batalhão,
o que dificultava a ação da polícia nas áreas adjacentes. Está,
provisoriamente, instalada ali, mas temos terreno para a construção
definitiva da Companhia.

No discurso de inauguração, dissemos que temos a melhor polícia
do Pais, o que nos orgulha muito. Se temos os melhores recursos
humanos, é justo que o Estado ofereça condições para a polícia
exercer bem seu papel. Essa era a preocupação do Governador
quando enviou o projeto à Assembléia.

Reza o § 20 do art. 113: As receitas provenientes da arrecadação da
Taxa de Segurança Pública previstas nas Tabelas "B" e "M", anexas a
esta Lei, ficam vinculadas: 1 - ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, no que se refere à Tabela "B"; II - à Polícia Militar de Minas
Gerais, no que se refere à Tabela "M".

A preocupação do Governador é a mesma de V. Exa., ou seja, que a
taxa a ser arrecadada seja destinada ao Corpo de Bombeiros e à
Polícia Militar, para que tenham bons equipamentos e boa estrutura
para prestar o serviço que a comunidade espera. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - A medida que ocupamos a

tribuna, o Governador passa a refletir melhor sobre as questões da
segurança pública, pois o estamos apoiando. Elaborou plano capaz de
apontar a direção correta no que diz respeito às questões de
segurança pública, que tanto afligem os cidadãos mineiros. Na
qualidade de Deputado pertencente à base do Governo, não podemos
deixar de fazer com que o Governo reflita. Não queremos apenas
esse projeto, queremos que todas as outras taxas recolhidas em
nome da segurança pública sejam destinadas à segurança púbkca e
aplicadas na sua totalidade.

Apresentei resposta do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda,
que explicou que, no exercício de 2001, R$201.000.000,00 foram
arrecadados pelas Polícias Militar e Civil e pelo Corpo de Bombeiros
em decorrência das taxas de segurança pública. No entanto, só foi
permitida a inauguração da Companhia por causa do CONSEP, em
parceria com a população.

A população está fazendo sua parte, contribuindo, sacrificando-se e
sujeitando-se a uma "tritributação", não mais bitributação, já que para
o CONSEP. A 1& Companhia, sediada na região norte, é exemplo
disso. Devemos cobrar do Governo, e não dizer amém para tudo.
Precisamos adotar uma postura crítica e alertar o Governador, para
que não soframos desgaste tão grande como esta Casa sofreu, na
legislatura passada, quando votou a taxa.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues, V. Exa. indagou se algum Deputado teria condições de
afirmar se a verba irá para o caixa do Governo ou para a área de
segurança pública. Afirmo, com certeza, que irá para o caixa do
Governo e, outra vez, entrará para o buraco negro. A sociedade não
suporta mais taxas, contribuições, como está acontecendo. Sou
defensor do Governador Aécio Neves e do nosso Estado, mas não
posso concordar com esses projetos que estão tramitando nesta
Casa. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a sinceridade do nobre
companheiro Jayro Lessa. E exatamente isso que constatamos ao
visitar nossas bases e conversar com os cidadãos. Juntamente com o
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Deputado Durval Ângelo, apresentamos requerimento solicitando
que os projetos pertinentes à área da segurança pública tenham
melhor acolhida, a exemplo da Câmara dos Deputados, cujo
Presidente destinou uma semana de esforço concentrado para que
tossem votados os projetos ligados àquela área.

Existe uma proposta de emenda à Constituição, do Deputado Neider
Moreira, determinando que as leis orçamentárias priorizem recursos
para o desenvolvimento de programas na área da segurança pública.
Desarquivei um antigo projeto do Deputado Anderson Adauto, que
trata do Fundo Estadual de Segurança Pública. Temos, também, um
projeto do Deputado Miguel Martini, que trata dos celulares pré-pagos.

Enfim, são vários projetos que devem ser votados. Já que temos
limitações, como Deputados Estaduais, para legislar nessa área,
gostaríamos de ter, por parte do Presidente Mauri Torres, uma
posição firme quanto aos projetos existentes nesta Casa, ou seja, que
destine uma semana de esforço concentrado para que sejam
discutidos e votados, como ocorreu na Câmara dos Deputados.

Repetimos: estaremos firmes, cobrando do Governador, alertando-o,
mas, acima de tudo, auxiliando-o nas suas decisões, porque os
Deputados da base de Governo não devem simplesmente dizer
amém, mas agir como companheiros, colaborando nas decisões que o
Chefe do Executivo deve tomar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia,
nesta tarde traremos ao conhecimento desta Casa e da sociedade
algumas ações que estamos desenvolvendo. Hoje, participamos da
Comissão Especial da Cafeicultura; ontem, de um debate importante,
a respeito da telefonia celular para o interior do Estado. Outras
discussões envolvem as eletrificações urbana e rural e a área da
saúde.

Abordaremos ainda uma questão que preocupa a todos: a
educação. Em algumas ocasiões, usamos esta tribuna para
manifestar nossa preocupação com essa área em nosso Estado,
devido ás incertezas e às mudanças. E fundamental que haja diálogo
e busca de entendimento com a comunidade num processo de gestão
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democrática, para que a qualidade da educação não sofra
prejuízos; ao contrário, que consiga avanços.

Com muita alegria, faremos um relato aos colegas e à comunidade.
Trata-se do encontro extremamente produtivo que tivemos ontem com
a Secretária de Educação, Vanessa Guimarães. Já a conhecíamos e
sabíamos da sua competência, que, aliás, não é novidade para
ninguém. E ex-Reitora da UFMG, professora brilhante e profissional
comprometida com a causa educacional, que trabalha de forma
participativa, buscando diálogo e entendimento. Na sua pessoa,
encontramos alguém com muita decisão e vontade de ver a educação
avançar em todos os níveis em Minas Gerais. Desde o início de nossa
conversa, percebemos que a Profa. Vanessa, em que pese a estar se
consolidando como uma autoridade capaz de liderar o processo de
melhorias no setor, mostrou-se humana, sensível e preocupada em
ouvir todos os casos que porventura não se resolvem por meio de
resoluções, portarias nem determinações lineares. Estive lá com
várias professoras e professores da cidade de Oliveira, levando
também questões de Carmo do Cajuru, Divinópolis, São Tiago e
outras localidades. Na maioria das vezes, as situações . careciam de
leitura mais específica, ou seja, de um entendimento caso a caso. Isso
é comum na educação, uma escola não é absolutamente igual à
outra. Portanto, realidades distintas exigem tratamentos diferenciados.

Reiteramos nossas palavras. Fiquei extremamente feliz com a
maneira objetiva, séria e principalmente competente com que a
Secretária tratou dos assuntos que lhe foram apresentados. Agiu com
rapidez e vontade de acertar. Temos a certeza de que, por esse
caminho, iremos avançar. Parabenizamos, de público, a Profa.
Vanessa, e desejamos que as coisas realmente sigam nessa direção.
Dissemos e voltamos a repetir: cremos que hoje, cada vez mais, os
Deputados não querem fazer apadrinhamentos. Querem e devem ser
interlocutores da sociedade com o poder público, a União, os Estados
e os municípios.

Também presenciamos, com muita alegria, a manifestação da
Secretária em relação à educação de jovens e adultos, ao afirmar que
não é possível que uma pessoa de 20, 22 ou 25 anos não possa
estudar. Carinhosamente, ela os chamou de meninos, e, na verdade,
o são. Com 12 anos, com	carteira de menor, eu trabalhava e
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ajudava meu pai no sustento de uma família de oito irmãos.
Infelizmente, o modelo de estrutura social vigente aponta para a
fragilização da família. Ainda temos muitos jovens de 20 e poucos
anos com formação de meninos. Esses jovens não podem ficar fora
da escola, seja porque foram marginalizados no processo de
educação formal, seja por não terem tido oportunidade. A Secretária
deseja ver todos na escola, recebendo formação em programas
especiais, em ritmo acelerado. Está preocupada em implantar um
programa arrojado de educação que absorva 100% das crianças de 6
anos da rede pública, mas ainda manterá as escolas de educação
infantil. Demonstra que valoriza sua equipe, que tem autonomia para
resolver casos individualizados. Seremos parceiros leais nesse
processo.

Menciono, agora, o trabalho da Comissão da Cafeicultura, dirigida
pelo Deputado Paulo Piau, uma das maiores lideranças da política
mineira, em especial no setor rural. Estou feliz com os caminhos que
essa Comissão está seguindo, mostrando que Minas não ficará a
reboque das políticas federais referentes à cafeicultura. Infelizmente,
essas políticas estão ausentes do cenário nacional há muito tempo. O
mineiros são responsáveis por 50% da produção nacional do café,
gerando milhares de empregos, e podem cobrar ações concretas dos
Governos Estadual e Federal, para que a cafeicultura continue
gerando riquezas.

A telefonia móvel também foi objeto de debate em audiência pública,
por iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, companheiro exemplar
nesta Casa. Como é possível um cidadão do interior ficar excluído de
um processo de comunicação que passou a fazer parte do cotidiano
de todos? Já não se trata de equipamento supérfluo, mas necessário,
muitas vezes de segurança. Um pai entrega um celular ao filho, para
sentir-se tranqüilo ao deixá-lo sair à noite; moradores de periferias,
onde não há telefones públicos, podem se comunicar por meio do
telefone celular. Essa telefonia não se restringe mais a alguns
segmentos da, sociedade, porém muitas cidades mineiras não têm
acesso a ela. E preciso rever essa posição. Quando a telefonia fixa foi
privatizada, estabeleceram-se critérios para a instalação de
determinadas quantidades de telefones, mas para a telefonia celular
foram dadas concessões sem exigência de metas para atender às
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cidades menos populosas. Ficamos surpresos ao saber que existe
um fundo, chamado FUST, para socialização do sistema de
telecomunicações, que já acumula recursos da ordem de
R$2.000.000.000,00, dinheiro do povo brasileiro.

Grande parte é dinheiro dos mineiros. Com 10% desse fundo,
R$200.000.000,00, implanta-se a telefonia celular em praticamente
todas as cidades do Estado.

Aprovamos, na comissão, requerimento para que o Governo Federal
utilize esse fundo a serviço do povo. Assim a telefonia celular não será
privilégio de quem vive nos grandes centros, mas de todo o povo
mineiro. O cidadão que se deslocar a trabalho, turismo e negócios
pelas pequenas cidades e rodovias usufruirá de serviço de melhor
qualidade.

Nesta semana, estivemos na Secretaria de Saúde. Participamos de
reunião com o Dr. César, Coordenador de Saúde Mental, brilhante
profissional, a quem cumprimento desta tribuna. Recebeu-nos com
cortesia e competência. Levávamos um pleito da Fundação Espírita
de Itajubá e do amigo Prefeito Francisco, companheiro do PSDB, que
querem ver naquela cidade um serviço de saúde mental adequado
para atender à região.

Solicitamos um encontro em Itajubá para discutir o assunto com a
Fundação Espírita, que quer ser parceira e doar-se ao serviço
voluntário. A fundação possui um prédio fantástico em conclusão. A
Prefeitura também quer aplicar recursos municipais. Mas precisamos
que o Estado credencie um Centro de Referência de Saúde Mental -
CERSAM - ou um núcleo de referência para atender ao Sul de Minas.

Acreditamos que em breve acontecerá essa reunião. Portanto, na
oportunidade, espero contar com a presença dos companheiros da
Comissão de Saúde e naturalmente do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
profundo conhecedor do Sul de Minas.

Esclareço que fomos o porta-voz do pleito em razão de relações
familiares que temos com uma das pessoas que dirige a fundação e
também de nossa relação fraternal com o Prefeito Francisco. Já
comuniquei ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que estará à frente
desse projeto.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Domingos Sávio. No tocante à implantação de telefonia celular nos
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municípios, ontem realizamos, nesta Casa, importante audiência
pública, que superou nossa expectativa.

Quando apresentamos esse requerimento, queríamos trazer a esta
Casa representantes das concessionárias, empresas que operam no
Estado. Para nossa satisfação, compareceram representantes da TIM,
MAXITEL, Ci e TELEMIG. Foi um debate importantíssimo. Com
certeza, produziremos importante trabalho para o Estado. Já
requeremos à Mesa a criação de uma comissão especial para realizar
levantamento da instalação dos telefones celulares nos municípios
que ainda não foram contemplados.

Hoje, pela manhã, fui contado por representantes de duas empresas
que manifestaram a satisfação de serem parceiros do Poder
Legislativo, por meio dessa comissão especial. Com  certeza, nessa
comissão, contribuiremos ativamente para a instalação da telefonia
lixa e móvel nos municípios.

Cumprimento V.Exa. pelo pronunciamento.
O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Gostaria de vê-lo presidindo essa comissão. Espero que
a Mesa a crie rapidamente: Se possível, gostaria de participar, para
juntos continuarmos esse trabalho.

Registro, ainda, o meu agradecimento ao Sr. José Maria Macedo,
Diretor da CEMIG, que tem feito brilhante trabalho à frente daquela
empresa.

Com certeza, futuramente, terei oportunidade de descrever algumas
das suas importantes atitudes em defesa do povo mineiro e da
socialização e ampliação do serviço de eletrificação tanto urbana
quanto rural. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado, Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

público presente, TV Assembléia, ocupo a tribuna para falar sobre o
"tarifaço" do Governador do Estado. Não discutirei valores, já que a
área de segurança foi bem debatida pelo Deputado Sargento
Rodrigues. Não sei se deveríamos permitir que se cobrasse sem
questionar valor, caixa único nem específico. Escutamos do PSDB
que havia necessidade de se venderem as estatais porque o Estado
tem obrigação de dar saúde, educação e segurança à população.
Deveríamos, então, processar o Estado porque não dá segurança ao



1525
cidadão. Caso isso vire moda, em pouco tempo, ,criar-se-á taxa de
manutenção dos prédios escolares, dos postos de saúde e outras. Os
Deputados discutirão o assunto levando-se em consideração a
responsabilidade para com quem nos elegeu, já que nenhum de nós
fez campanha prometendo: vote em mim, que votarei na taxa do
Aécio.

Abordarei o que norteou o "tarifaço" do Governador, que, de maneira
autoritária e prepotente, não discutiu o assunto com ninguém, nem
mesmo com a base de Governo. Deu-nos 45 dias para votar a
proposição, determinando caráter de urgência. Não posso aceitar a
desculpa da Liderança do Governo, que diz que as taxas são legais.
Nem tudo o que é legal é justo. Um caráter de injustiça muito grande
norteia as mudanças. Quem pode mais paga menos e quem pode
menos paga mais, o que não podemos aceitar. Não mais agüentamos
pagar tantos tributos. Paga-se para tudo. Ao morrer, a pessoa pagará
para doar a roupa.

Segundo o Presidente da FIEMG, "não agüentamos pagar tantos
tributos. O empresário não os paga; repassa-os". E necessário
coragem para, se preciso for, votarmos contra. Ou então que a base
peça ao Governador que não realize a mudança neste momento, uma
vez que a fez na área administrativa. Precisa penalizar mais uma vez,
injustamente, o povo mineiro? Na reforma da União, discutimos o mais
amplamente possível como o Estado, e o Governador foi um dos que
mais lutaram contra o aumento da carga tributária. Espero que a
reforma federal realmente não a aumente.

Mas, em Minas, o Governador fala uma coisa e faz outra. Para
ilustrar seu caráter regressivo, penaliza quem não tem o que comer no
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos. Hoje, quem possui bens de até R$20.000,00, para
realizar a transmissão, pagaria 200 UFEMGs; com a reforma, pagará
600 UFEMGs, 300% de aumento; bens equivalentes a
R$2.000.000,00, paga 117.300 UFEMGs; com a reforma, pagará 120
mil UFEMGs, aumento de 2,30%. O fato mais grave diz respeito ao
rico: até R$10.000.000,00 paga 677 mil UFEMGs; com a reforma,
esse valor será reduzido para 11,41%; ao invés de 677 mil UFEMGs,
pagará 600.

Essa é a cara. Como se não bastasse isso, continua, pois reduz a
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isenção de impostos para os pequenos proprietários.

O proprietário que possui um único imóvel residencial, onde a família
beneficiada reside, pagará 45 mil UFEMGs, e não 50 mil UFEMGs
pois, hoje, houve uma queda. Quer dizer, o valor de isenção que era
50 mil UFEMOs, atualmente é 40 mil UFEMGs, ou seja, diminuiu para
que a pessoa possa pagá-la. O cidadão que possuía único imóvel
rural, de até SOha, residencial ou familiar, era isento dessa taxa, ou
seja, desse imposto sobre transmissão. Eliminou-se essa isenção
prejudicando os pequenos proprietários rurais, pois a transformou,
ipara quem possui o único imóvel, em um valor que não ultrapassa a
20.000 UFEMGs.

Cada vez que o tempo passa, diminui-se a isenção. Por exemplo,
antigamente, na transmissão por doação, ou seja, quem realizasse a
transmissão até 10 mil UFEMGs estaria isento da taxa. Hoje, esse
valor diminuiu para até 4 mil UFEMGs. Obviamente não havia o que
há hoje. Quer dizer, se as pessoas que doarem máquinas, utensílios
domésticos, roupas, ultrapassarem 4 mil UFEMGs têm de pagar a
taxa. Então, imaginem quanto sofrimento para a família quando o
fiscal verifica os pertences da família da pessoa falecida
recentemente, ou seja, a quantidade de ternos, vestidos, etc., para ver
se dá 4 mil UFEMGs. Além de sofrer pela perda de um ente querido,
tem de pagar tributo para receber as roupas deixadas pelo falecido.

Essa parte de transmissão também ocorre em outros tópicos, como
a taxa pelo serviço potencial de extinção de incêndios. Essa taxa
utiliza o cálculo de um imóvel de até 60m. Aliás, essa metragem ainda
será regulamentada. Corre-se o risco de alguém da Zona Sul que
possui um "flat" de 45m não pagar. Mas um pobre coitado, que possui,
na periferia, uma casa de mutirão de 60m ou mais um pouco, pagará
por ela. Por exemplo, cobra-se a taxa de incêndio nas cidades onde
há unidades do Corpo de Bombeiros. Na região metropolitana do Vale
do Aço, ou seja, em Ipatinga, onde há Corpo de Bombeiros, os
moradores pagarão por essa taxa. Porém, os moradores de Coronel
Fabriciano e de Timóteo, não. Então, o que se fará quando houver
algum incêndio nessas cidades? O Corpo de Bombeiros não poderá
sair, ou Ipatinga pagará por todos nós?

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Obrigado.
Manifesto favoravelmente a V. Exa, porque as taxas são inoportunas.
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Hoje, os jornais estampam que o desemprego na Capital e no
Estado é recorde. Vivemos não só em Minas, como também no País,
momento de retração econômica, com a população sem dinheiro e
desemprego crescente. E hora de o Governo colaborar com a
população mineira e brasileira não aumentando taxas, pois o
momento é inoportuno para isso.

Quando V. Exa fala do imposto sobre herança, lembro-me do ditado
"a coruja gaba-se do seu toco". O PT quis elevar o imposto sobre
transmissão e doações, imposto de herança, para 15%. Quem o
segurou em 4% foi o PFL na reforma tributária nacional. Gabo o PFL,
que impediu que o PT elevasse esse imposto de transmissão...
Devemos ter somente um discurso nesta Casa e naquela.

Ressalto que não sou favorável a essas taxas, pois o momento é
inoportuno. "Tarifaço" foi o que denominamos de narcotaxa, ou seja,
as taxas criadas pelo Governo Itamar Franco, com apoio da Bancada
do PT. Aliás, na época, o Deputado Adelmo Carneiro Leão era o
Secretário da Saúde. O ex-Governador Itamar tinha apoio do PT na•
Casa. Então, esse foi um "pacotaço". Até hoje, arrecadam perto de
R$90.000.000,00 por ano com as taxas de segurança. Nos primeiros
meses, o dinheiro proveniente dessas taxas foi utilizado para comprar
veículo para a Polícia Civil. Depois o Secretário Mauro Lopes, pai do
Deputado Adalciever Lopes, iniciou a construção de cadeias. Quer
dizer, a própria Secretaria construía cadeiões com essas taxas.
Depois parou no cofre geral do Estado e, até hoje, é onde se
encontra-

Eu e o Deputado Sargento Rodrigues lembrávamos do passado. No
primeiro Governo do Hélio Garcia, o ICMS era de 16%. Foi passado
para 18%, porque 2% seriam para construir casas populares. Naquele
tempo havia o BNH, que fazia casas. Acabou o BNH, esses 2%
caíram no cofre geral, o imposto virou 18%, e não existe mais dinheiro
para fazer casa popular. Infelizmente criam-se taxas com uma
finalidade, esta Casa é induzida a aprová-las, porque precisam
equipar bombeiro, precisam disso e daquilo, mas um mês depois as
taxas estão no cofre geral do Governo, e continuamos com os
bombeiros desequipados, sem casas populares, sem o implemento da
segurança e sem nada daquilo que alimentou a esperança de cada
um de nós quando, no passado, votamos essas taxas. Agradeço a V.
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Exa. a oportunidade deste aparte.

O Deputado Chico Simões* - Primeiro, Deputado Sebastião, se
realmente houve a votação dessas taxas que o senhor hoje, com
muita propriedade, censura, não sou culpado, porque não era
Deputado. Espero que o senhor não tenha votado nelas para depois
reclamar. O senhor está aqui há algum tempo e se votou nas taxas do
Itamar e votou agora, está sendo reincidente.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Não votei,
porque fazia oposição ao Governo Itamar.

O Deputado Chico Simões* - Eu tenho certeza de que não estava
aqui.

Há outra coisa que também não entendemos. Não sou contra cobrar
taxa das grandes fortunas oriundas de herança. O que estou
censurando é o caráter regressivo. O pequeno, até R$20.000,00, terá
um aumento de 300%. Aquele que tem acima de R$10.000.000,00
terá uma diminuição de 11%. Temos que carregar quem tem muito.
Errado é o PFL proteger quem tem grandes fortunas. Penso o
contrário: quem tem tem que pagar, e pagar direito, porque há muito
pobre que não tem nada. .0 que está acontecendo aqui é o inverso, o
Robin Hood invertido.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre
Deputado, já existe um estudo do tributarista Ives Gandra que aponta
que, em três gerações, todas as empresas do Brasil estariam
estatizadas com o imposto que o PT queria cobrar.

o Deputado Chico Simões* - Se realmente o Estado for eficiente, é
melhor que o sujeito monte uma iniciativa privada, machucando os
outros.

Só para encerrar, é bom entender que, enquanto se aumentam os
tributos para os pequenos, dão-se alguns incentivos para os grandes.
Vou dar apenas um exemplo para terminar: para os carros comuns,
4% de IPVA; aquele que tem seu carrinho para o dia-a-dia, 3%; e para
uma grande empresa, a Localiza, que tem 20 mil automóveis, o IPVA
está sendo diminuído de 2% para 1%. Temos que fazer reforma
tributária. Temos que fazer um ajuste, mas com justiça. Quem pode
pagar mais paga mais, e quem pode pagar menos paga menos.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

kw
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O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, agradeço. Queria apenas

lembrar ao Deputado, ilustre Líder da Minoria, Chico Simões, que o
PT também sempre foi contra a cobrança da contribuição dos inativos.
Tão logo chegou ao poder, com toda ênfase, com todas as escusas à
população,propôs desculpas descaradamente a cobrança dos
inativos, cujo processo já está em andamento. Portanto, não será
surpresa se, no futuro, caso o PT chegue ao poder em Minas Gerais,
coisa que acreditamos não acontecerá, comece também a cobrar
taxas e outras contribuições. E praxe do PT pregar uma coisa e, na
prática, fazer outra. Tenho certeza de que muito da motivação do
Governo do Estado em fazer a cobrança dessas taxas se dá em razão
da grave situação financeira de Minas Gerais, que pouco tem se
debatido aqui. Uma dívida de R$5.000.000.000,00 e um déficit de
mais de R$2.000.000.000,00 neste ano, deixado aqui pelo Governo
anterior com a ajuda do PT, como muito bem lembrou aqui o ilustre
Deputado Sebastião Navarro Vieira. O Estado de Minas Gerais ficou
numa situação de insolvência, destruído pelas suas finanças públicas,
com grande parcela de ajuda do Partido dos Trabalhadores.

Para finalizar, Sr. Presidente, é bom lembrar também que o Partido
dos Trabalhadores prometeu criar 10 milhões de empregos no País. E
hoje recebemos a notícia no jornal, pela manhã, de que a taxa de
desemprego na Grande São Paulo é de 20%, o que equivale a dizer
que, de cada cinco pessoas com capacidade de trabalho na Capital de
São Paulo, uma está desempregada. Portanto, é importante que o
Deputado Chico Simões e o Partido dos Trabalhadores como um todo
reconheçam que hoje, na prática, estão governando diferentemente
de tudo que pregaram a vida inteira. Temos que deixar claro isso
porque senão a população, que vai ver somente o debate do PT sem
ver o outro lado da moeda, acaba acreditando nesse que é o maior
engodo e o maior estelionato eleitoral que nosso País já viu, que foi a
eleição do PT à Presidência da República. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

2a Parte (Ordem do Dia)
V Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Projeto de Lei n° 846/2003, do Deputado Jayro Lessa, tenha sua
tramitação alterada para Projeto de Lei Complementar n°41/2003, em
razão da natureza da matéria e conforme o disposto no art. 159 da
Constituição Estadual.

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de
Justiça e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102 do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 25 de setembro de 2003.
Dilzon Meio, 3°-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 991/2003, da Deputada
Ana Maria Resende, ao Projeto de Lei n° 2/2003, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 25 de setembro de 2003
Dilzon Meio, 3°-Vice-Presidente no exercício da Presidência

Designação de Comissões
A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
57/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas, que modifica o
art. 124 da Constituição Federal, que dispõe sobre o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas, e acrescenta dispositivo ao ato das
disposições constitucionais transitórias. Pelo BPSP: efetivos -
Deputados Antônio Carlos Andrada e Fábio Avelar; suplentes -
Deputados Mauro Lobo e Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT/PCdoB:
efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputada Manha
Campos; pelo PL: efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente -
Deputado Irani Barbosa; Pelo PMDB: efetivo -. Deputado Antônio Júlio;
suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
58/2003, da Comissão Especial do Tribunal de Contas. Pelo BPSP:
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efetivos - Deputados Domingos Sávio e Olinto Godinho; suplentes
- Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivos - Deputados André Quintão e Padre João; suplentes -
Deputados Laudelino Augusto e Maria Tereza Lara; pelo PFL: efetivo -
Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado Elmiro Nascimento.
Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9. o Requerimento n°
1.487/2003, da Comissão de Política Agropecuária. 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 iga Reunião Extraordinária,
dos Requerimentos n°5 1.295/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, e 1.372/2003, do Deputado Leonardo Quintão; de
Transporte - aprovação, na 21 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 1.357/2003, do Deputado Weliton Prado, 1.370 e
1.399/2003, do Deputado Doutor Viana, 1.374 a 1.377/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, e 1.384 a 1.388/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 2P
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.404 e 1.406/2003, do
Deputado Weliton Prado, ambos na forma do Substitutivo n° 1; de
Meio Ambiente - aprovação, na 22 a Reunião Ordinária desta
Comissão, do dia 24/9/2003, dos Requerimentos n os 1.380/2003, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, e 1.400/2003, do Deputado Doutor
Viana; do Trabalho - aprovação, na 21' Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 1.346, 1.397 e 1.398/2003, do Deputado Doutor
Viana, 1.355/2003, do Deputado Weliton Prado, e 1.393/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Turismo - aprovação, na 24
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.371/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento, 1.378/2003, do Deputado Paulo Cesar,
1.401/2003, do Deputado Doutor Viana, e 1.416 e 1.417/2003, do
Deputado João Bittar (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Leonardo Moreira, informando sua renúncia como membro efetivo na
Comissão de Política Agropecuária (Ciente. Publique-se. Cópia às
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Comissões.), e Dinis Pinheiro, indicando o Deputado Márcio
Passos para membro efetivo na vaga do Deputado Leonardo Moreira
(Ciente. Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gil Pereira (2), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n os 781 e 865/2003, e Roberto Carvalho, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 590/2003 (Arquivem-se os
projetos.); e, nos termos do inciso VII do art. 232 do Régimento
Interno, requerimento do Deputado Doutor Rdnaldo, solicitando que o
Projeto de Lei n° 854/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
26, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 26/9/2003
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria Resende - Wanderley Ávila.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h13min, 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 29, às
20 horas.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
TRANSPORTE DE AUTOMÓVEIS, EM 17/9/2003

As 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, Irani Barbosa e Manha Campos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Irani Barbosa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. A Deputada Marília Campos, com a
palavra, apresenta três requerimentos, nos quais solicita seja pedido
ao Subsecretário da Receita Federal que envie à Comissão os
demonstrativos das ações fiscais envolvendo transportadoras de
automóveis e fábricas de automóveis nos últimos cinco anos; o
demonstrativo das empresas de transporte de automóveis registradas
em Minas Gerais, com seu respectivo CGC; o valor do faturamento e
do recolhimento líqüido de ICMS da Fiat Automóveis, da IVECO-FIAT
MERCOSUL e da Mercedez-Benz; informações acerca do
recebimento de benefícios fiscais do Estado pelas empresas, quais
são e qual o valor recebido por elas nos últimos cinco anos; e seja
pedido à Fiat Automóveis que envie à Comissão cópias dos contratos
firmados entre as concessionárias e a empresa e entre as
transportadoras e a empresa, nos últimos dez anos; demonstrativo de
vendas de automóveis, por concessionária, nos últimos dez anos;
demonstrativo da média mensal de venda das concessionárias;
demonstrativo da média mensal de vendas da empresa nos últimos
dez anos; listagem das transações que envolveram vendas diretas de
lotes iguais ou superiores a 200 veículos nos últimos cinco anos. O
Deputado Irani Barbosa apresenta requerimento no qual solicita à Fiat
Automóveis e à Secretaria de Estado da Fazenda que enviem a esta
Comissão a relação das vendas de veículos às locadoras de
automóveis, com as respectivas notas fiscais, nos últimos dez anos.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados, O Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião
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, 24 de setembro de 2003.
Sebastião Helvécio, Presidente - Irani Garbosa - Laudelino Augusto.

ATA DA 2P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE, EM

rÁ'
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18/9/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana, Chico
Simões, Laudelino Augusto e Leonídio Bouças. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a
aplicação da Emenda à Constituição Federal n°29, de 13/9/2000, que
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações
e dos serviços públicos de saúde. A Presidência distribui ao Deputado
Neider Moreira, o Projeto de Lei n° 928/2003, em 1° turno, do
Deputado Doutor Ronaldo. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Iran Almeida Pordeus,
Assessor Chefe da Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda;
Eduardo Antônio Côdo Santos, Diretor da Superintendência Central de
Administração Financeira da Subsecretaria do Tesouro Estadual;
Bernardo Tavares de Almeida, Diretor da Superintendência Central de
Planejamento da Secretaria de Planejamento e Gestão; Ana Clara
Bernardes de Oliveira, Diretora de Programação Orçamentária da
SEPLAG, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Submetidos à votação, são
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Carlos Pimenta,
em que solicita audiência pública em Januária, para debater a
instalação da DADS, que terá a função de coordenar a saúde pública
dos municípios da Microrregião do Baixo São Francisco, com os
convidados que menciona; do Deputado Ricardo Duarte, em que
solicita seja realizada reunião da Comissão de Saúde para debater as
perspectivas de cumprimento da Emenda à Constituição n° 29/2000,
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com convidados dos seguintes órgãos: Ministério Público, Tribunal
de Contas, Secretarias de Estado da Fazenda, do Planejamento e
Gestão, da Saúde, COSENS e Conselho Estadual de Saúde.
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, 25 de setembro de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira - Márcio Passos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 58/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Antônio Genaro, por meio do Projeto de Lei n° 58/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Beneficente
Cristo Vive, com sede no Município de Monte Carmelo.

Publicada em 22/2/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 1 ,02 1 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
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do projeto em
exame.

Além do mais, o parágrafo único do art. 8° do seu estatuto prevê que
nenhum membro de sua diretoria receberá remuneração, e o
parágrafo único do art. 14 determina que, extinta a Associação, seus
bens serão entregues a outra congênere.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 58/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano
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Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°451/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
tela tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Grupo
Cultural Semente do Vale, com sede no Município de Carbonita.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a 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 elencadas 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 título declaratório de utilidade
pública.

Ademais, está disposto em seu estatuto que os cargos da diretoria e
do conselho serão exercidos gratuitamente (art. 21) e que, em caso de
dissolução, seu patrimônio social será revertido em beneficio de uma
associação beneficente.

Todavia, objetivando acrescentar a sigla à sua denominação,
apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 45112003, com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural
Semente do Vale - GCSV -, com sede no Município de Carbonita.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano
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Batista - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°455/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
tela tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Centro
Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança - CEPAC -, com
sede no Município de Araxá.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado a fim ser examinada preliminarmente quanto a seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação que se fez anexar ao projeto, o

CEPAC 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, haja vista o atestado apenso aos autos do processo, exarado
por autoridade pública competente.

Dessa forma, estão atendidas as exigências elencadas 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°455/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonídio

Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 800/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em questão tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Mineira
dos Artistas e Músicos Militares, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 12/6/2003 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em análise à documentação que 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.

Na oportunidade, verificamos também que o art. 79 do seu estatuto
prevê que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
terá a destinação prevista no art. 61 do Código Civil. Ainda, em seu
ai. 87, está previsto que as atividades dos diretores, conselheiros
administrativos e sócios não poderão ser remuneradas.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no ai. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública.

No entanto, cumpre-nos oferecer emenda ao projeto, tendo por
objetivo sanar erro material relativo à sigla da entidade, que faz parte
de sua denominação oficial.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 800/2003, com a
seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao aru l°a seguinte redação:
"Ai. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira

dos Artistas e Músicos Militares - AMAMM -, com sede no Município
de Belo Horizonte.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 857/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei n° 857/2003, do Deputado Neider Moreira, visa

a declarar de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros
Cidade Jardim, Rosário, Novo Rosário, Capelinha, Bicame. Ipanema e
Novo Mundo - ASMOB -, do Município de Cláudio.

Publicada em 3/7/2003, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Em especial verificamos que o art. 25 do estatuto da instituição
prevê a não-remuneração dos membros do Conselho Fiscal e da
Diretoria. Verificamos ainda que, conforme dispõe o art. 31 do mesmo
estatuto, em caso de dissolução da entidade, seu patrimônio será
destinado a uma entidade congênere, juridicamente constituída e
devidamente registrada nos respectivos órgãos e conselhos.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 857/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°860/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 860/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos de FURNASTUR - AMAFURNAS -, com sede no Município de
Formiga.

Após ser publicada em 3/7/2003, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, à qual compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

rÀ'
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O reconhecimento de utilidade pública objetivado peloreferido

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, principalmente no que tange ao estatuto da entidade, uma
vez que o art. 38 prevê que os integrantes de sua diretoria não
perceberão qualquer remuneração pelo exercício de seus cargos e o
art. 53 determina que, em caso de dissolução, o patrimônio da
entidade será doado a uma instituição de caridade ou de assistência
social com existência legal, escolhida pela assembléia geral e com
sede no município.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidadé,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 860/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembiv de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°872/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Passos, o projeto de lei em questão
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente das Crianças Carentes Cristã Democrata, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 10/7/2003 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 e tem como
diretores pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo
exercício de seus cargos.

Na oportunidade, verificamos ainda que o art. 7°, parágrafo único, do
estatuto da entidade dispõe que nenhum dos dirigentes poderá ser
remunerado e o art. 12, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a uma entidade congênere,
legalmente constituída e com sede no Município de Belo Horizonte.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
continuidade da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 872/2003, na forma originalmente
apresentada.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 881/2003

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 Abrigo Jerônimo de
Paula Assunção de Itapagipe, com sede nesse município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a"! do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A referida entidade é dotada de personalidade jurídica, encontra-se

em regular funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo
desinteressadamente à coletividade, e os membros de sua diretoria,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados.

Estão atendidos, pois, os requisitos estabelecidos no art. 1° da Lei n°
12.972, de 27/7/98, para que possa receber o pretendido título
declaratório.

Na oportunidade, vale ressaltar que o art. 19, § 1°, do estatuto da
entidade assegura que não só aos membros da diretoria, mas também
aos Conselheiros, associados, instituidores e benfeitores é vedado
receber remuneração, benefício ou retribuição por qualquer forma de
participação; enquanto o art. 33 assegura a destinação dos bens
remanescentes, em caso de sua dissolução, a outras congêneres.
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Pelas razões enumeradas, não vemos óbice à tramitação do

projeto de lei.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°881/2003.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 891/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Doutor Viana, autor do Projeto de Lei n° 891/2003,
pretende seja declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre
Pedro de Souza, com sede no Município de Felixlândia.

Publicado em 12/7/2003, 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 referida entidade é pessoa jurídica, conforme, comprova a

documentação juntada ao processo, e, de acordo com atestado da
autoridade competente, 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, está habilitada ao título de utilidade pública. Além do mais o
art. 22 de seu estatuto prevê que os membros de sua diretoria não
farão jus a nenhuma forma de remuneração pelo exercício do cargo, e
o art. 25 determina que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio
será destinado a uma entidade congênere, preferencialmente
integrante da Sociedade de São Vicente de Paulo do Brasil.

Compreendemos, assim, que a entidade é merecedora do título de
utilidade pública pretendido, embora tenhamos de apresentar emenda
ao art. l°do projeto para retificar seu nome.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 891/2003 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.
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EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Padre

Patrício Pedro de Souza, com sede no Município de Felixlândia.".
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 893/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Educandário
Virgínia Centurione Bracelh, com sede no Município de Tupaciguara.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 12/7/2003,
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. 27 e 29 de seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que "as atividades dos diretores e
conselheiros, bem como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação ou
vantagem" 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 que se fez juntar
aos autos do processo, a entidade citada atende aos requisitos
enunciados pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, 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 EVCB, que integra a denominação oficial da entidade,
apresentar-lhe-emos adiante emenda saneadora.

rÃ
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 893/2003 com a
Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Virgínia

Centurione Bracelli - EVCB -, com sede no Município de
Tupaciguara.".

Sala das Comissões; 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bõuças, relator - Gilberto

Abramo - Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 899/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação do Coral
da Assembléia do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
17/7/2003, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717198, que dispõe

sobre a matéria, pode receber o título declaratório de utilidade pública
estadual a entidade constituída ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde
que possua personalidade jurídica e seja comprovado por autoridade
competente, nos termos do parágrafo único do referido artigo, que
está em funcionamento há mais de dois anos e que 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.
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Vale ressaltar, ainda, que os arts. 29 e 28 do estaduto da

Associação, guardando coerência com a natureza de suas atividades,
prevêem, respectivamente, que, em caso de ser ela extinta, o seu
patrimônio será destinado a outra instituição semelhante, sendo a ela
vedado remunerar, conceder bonificação ou vantagens a dirigente,
coralista ou a qualquer dos seus associados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 899/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças -. Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 901/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao Menor e
Assistência Educacional - AAMAE -, com sede no Município de
Campos Gerais.

Publicada no 'Diário do Legislativo", em 17/7/2003, a proposição foi
encaminhada a este órgão colegiado, ao qual compete proceder ao
exame preliminar da matéria, conforme está disposto no art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Observada a documentação que instrui o processo, verificamos que

a entidade postulante do título deciaratório comprovou ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos,
ter em sua diretoria pessoas idôneas e, como demonstrado no art. 35
do seu estatuto, não remuneradas pelo exercício dos cargos. Além
disso, reza o art. 39 que, no caso de ser ela dissolvida, o seu
patrimônio será revertido em favor de instituições filantrópicas que
estejam legalmente constituídas e registradas no Conselho Nacional
de Serviço Social.

Cumpridos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
aqueles estabelecidos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, não encontramos
óbice à sua tramitação na Casa.

Conclusão
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Diante	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 901/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 903/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Projeto de Lei n° 903/2003, o Deputado Durval
Angelo pretende seja declarada de utilidade pública o Círculo Social
Imaculada Conceição, com sede no Município de Piranga.

Publicada em 17/7/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei

sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do processo,
verificamos a observância de tais normas e, particularmente, no art.
26 do estatuto da entidade, a previsão de que os cargos de sua
diretoria não são remunerados.

Sobre os bens da instituição caso seja ela dissolvida, o parágrafo
único do art. 28 do mesmo diploma estatui sua destinação a entidades
congêneres. Considerando que a documentação juntada aos autos
está conforme manda a lei, não encontramos óbice à tramitação da
matéria na Casa. Entretanto estamos apresentando a Emenda n° 1,
para tornar completo o nome da Associação em causa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 903/2003 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 Círculo Social

Imaculada Conceição - CISIC -, com sede no Município de Piranga.".
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio
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Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°914/2003

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 Loja Maçônica
União e Verdade n° 3.240, com sede no Município de Cataguases.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 7/8/2003
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts: 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos para quê as sociedades civis em funcionamento no

Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constatamos
o inteiro atendimento às exigências da citada lei. Verificamos ainda
que o § V do art. 40 do estatuto da entidade regulamenta a não-
remuneração de seus Diretores pelos trabalho ali desenvolvido. Já o
art. 70 determina que o patrimônio da entidade, em caso de extinção,
seja destinado ao Grande Oriente Estadual.

Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°914/2003.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°918/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, por meio do projeto de lei em
referência, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Mário Spada - AMES -, com sede no Município de
Capelinha.

Publicada em 7/8/2003, a matéria foi encaminhada a este órgão



1548
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto
aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames
do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está conforme a Lei n° 12972.

de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar uma entidade
de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua direção
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções e
estar em funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente à coletividade.

Verificamos, outrossim, no art. 28 do estatuto da instituição, o
compromisso de que as atividades dos dirigentes, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e que,
sendo ela dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade
congênere, juridicamente constituída, conforme está disposto no art.
34.

Na análise da documentação juntada aos autos, constatada a
conformidade com a lei e com os procedimentos internos adotados,
não vemos por que opormos óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°918/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 967/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 967/2003, do Deputado Ricardo Duarte, visa
declarar de utilidade pública a Associação Criança Feliz, com sede no
Município de Machado.

Publicada em 21/8/2003, 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
Conforme ficou constatado do exame dos documentos que
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compõem os autos do processo, a entidade mencionada no
projeto de lei em apreciação é pessoa jurídica, está em funcionamento
há mais de dosi anos e tem diretoria composta por pessoas idôneas,
que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

Satisfeitos esses requisitos, previstos na Lei n° 12.972, de 27/7/98,
não vislumbramos óbice à tramitação do projeto.

Verificamos que o art. 80 do seu estatuto prevê que os cargos da
Diretoria, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não podem ser
remunerados, e o art. 90, parágrafo único, determina que, sendo ela
extinta, seu patrimônio será destinado a outra entidade de fins
congêneres.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 967/2003, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 977/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Dimas Fabiano, por meio do Projeto de Lei n° 977/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Assistência a Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede
nesse município.

Publicada em 23/8/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o ai. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitas pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos óbice à tramitação do projeto em
exame.

Além do mais, o ai. 27 do seu estatuto prevê que as atividades dos
Diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, e o ai. 33
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determina que, dissolvida a instituição, os bens remanescentes
serão destinados a uma entidade congênere, com personalidade
jurídica, a qual esteja registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS -, ou a entidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 977/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval

Angelo - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°280/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivainento do Projeto de Lei n°
1.42912001, "institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas e dá outras providências".

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/3/2003, a proposição foi•
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame institui o Sistema de Comunicação e Cadastro

de Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, com o
propósito de conferir maior agilidade e eficácia aos procedimentos de
busca dessas pessoas.

O art. 30 da proposição obriga os órgãos públicos a destinar espaço
nas suas repartições, nos locais de maior circulação de pessoas, para
a afixação de cartazes e similares contendo dados das pessoas
desaparecidas. Estabelece o projeto, outrossim, a obrigatoriedade de
a mídia oficial divulgar os dados relativos a tais pessoas nos veículos
de comunicação, nas formas impressa, televisiva, radiofônica e
eletrônica.

A proposição determina, ainda, que os estabelecimentos de saúde,
públicos ou privados, deverão comunicar à Secretaria de Estado da
Segurança Pública dados identificadores das pessoas
desacompanhadas que neles derem entrada em estado inconsciente,
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ou de perturbação mental ou que se encontrem impossibilitadas
de se comunicarem, por qualquer motivo.

Por sua vez, o art. 90 estatui que a autoridade policial que detiver ou
encaminhar para tratamento ou assistência doentes mentais,
indigentes ou crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato
infracional deverá comunicar o fato à mencionada Secretaria de
Estado.

As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que recebam e
abriguem indivíduos que se enquadrem nas categorias previstas no
art.9° deverão enviar periodicamente à referida Secretaria de Estado
relatório dos dados identificadores das pessoas que nelas tenham
dado entrada. Portanto, a proposição objetiva instituir um relevante
serviço de utilidade pública em favor da população, na seara da
segurança pública, conferindo, assim, densidade normativa à
disposição constitucional consubstanciada, em termos mais genéricos,
no ai. 10, inciso VI, da Carta mineira, que atribui ao Estado a
competência para manter e preservar a segurança e a ordem públicas
e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Trata-se, ainda, de conferir concreção normativa ao art. 226 da Lei
Maior, segundo o qual compete ao Estado promover especial proteção
à família. Com efeito, a medida legislativa que se pretende instituir
ampliaria, para as famílias que enfrentam o drama de possuir
membros desaparecidos, a possibilidade de reencontrá-los; todavia, o
projeto merece alguns reparos. O seu ai. 2 0 estabelece que o
Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas
ficaria sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, órgão a que competiria operar o sistema, promovendo, entre
outras, a sua atualização periódica. Entendemos que, em respeito ao
princípio da separação dos Poderes, é o próprio Executivo que deve
estabelecer, mediante decreto regulamentador, qual será o órgão
responsável pelo sistema, bem como os meios de operacionalizá-lo,
por ser esse Poder, em última instância, o executor da lei- Assim,
propomos uma emenda supressiva desse dispositivo, que, diga-se de
passagem, se refere impropriamente à Secretaria de Estado de
Segurança Pública. Tal Pasta deixou de existir, após sua fusão com a
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, resultando dessa
fusão a Secretaria de Estado de Defesa Social. Desse modo, os ais.
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80, 90 e 10 devem ser objeto de emenda para efetuar essa
retificação terminológica.

O art. 60 determina que os contracheques dos servidores públicos
estaduais deverão ter impressas, na sua parte externa, lotos com
mensagens sobre as pessoas desaparecidas. Sugerimos também a
supressão desse preceito, porquanto o contracheque constitui
documento pessoal, que não se destina à circulação; fica, pois,
comprometida a divulgação que se pretende alcançar com tal
disposição. Ademais, haveria os custos de impressão das fotos e das
mensagens, cuja divulgação não teria, como foi dito, o alcance
desejado. Propomos, assim, a Emenda n° 3, supressiva do art. 6°.

Impõe-se também a supressão do art. 7 0 , que determina que "a
divulgação de dados de crianças e adolescentes desaparecidos
somente será feita se precedida de autorização expressa dos seus
pais ou responsáveis, em conformidade com a Lei n° 8.069, de 1990".
Ora, tal diploma normativo prevê a exigência de autorização de pais
ou responsáveis para o caso de viagens, sendo de rejeitar a sua
incidência para o caso em questão.

Propomos ainda uma emenda modificativa incidente sobre o art. 1° a
fim de aprimorar a sua redação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 28012003
com as seguintes Emendas n

o
s 1 a S.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - A comunicação e o cadastro de pessoas desaparecidas no

Estado se regerão pelo disposto nesta lei.".
EMENDA N°2

Suprima-se o art. 2°, renumerando-se os demais.
EMENDA N°3

Suprima-se o art. 6°, renumerando-se os demais.
EMENDA N1° 4

Suprima-se o art. 7°, renumerando-se os demais.
EMENDA N° 5

Nos arts. 80 , 90 e 10, substitua-se a expressão "Secretaria de Estado
de Segurança Pública" pela expressão "Secretaria de Estado de

-
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Defesa Social".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 388/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 388/2003,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.444/2001,
dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - APA - da
Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 314/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer.

Nos termos do ai. 102, III, do Regimento Interno, cabe-nos
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 24/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Instituto
Estadual de Florestas, para que se manifestasse sobre a viabilidade
técnica da proposição.

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto,
previsto no ai. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer,
embora, até o momento, não tenha sido recebido o resultado da
diligência.

Fundamentação
O projeto visa a declarar como Área de Proteção Ambiental - APA -

da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha os terrenos que integram
a bacia hidrográfica desse curso hídrico situados a montante e a
jusante do ponto de captação de águas do Município de
Jequitinhonha.

A proteção especial de espaços territoriais e de seus componentes
está prevista no ai. 225, § 1°, III, da Constituição Federal. Não
obstante, a Lei Federal n° 9.985, de 2000, que regulamenta o
mencionado dispositivo constitucional, estabelece, no ai. 22, § 2 0 , a
realização de estudos técnicos como uma das condições para a
constituição regular de unidade de conservação. Como a proposição

r:s
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de iniciativa parlamentar não cumpre esse requisito legal, verifica-
se a existência de óbice jurídico à sua tramitação nesta Casa.

Por meio de proposição autônoma, sugerimos que seja submetido
ao exame desta Comissão requerimento a ser encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
vistas a determinar aos órgãos seccionais de apoio a realização de
estudo técnico sobre a bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, para
fins de instituição de unidade de conservação. Solicitamos, ainda, que,
tão logo o estudo esteja concluído, dele seja encaminhada cópia ao
gabinete do Deputado Fábio Avelar, para conhecimento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 388/2003.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonardo

Moreira - Sebastião Navarro Vieira - Leonídio Bouças - Marília
Campos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°582/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria dos Deputados Miguel Martini e Fahim Sawan, o projeto

de lei em epígrafe determina procedimentos para a identificação do
recém-nascido e da respectiva mãe, nos hospitais que realizam parto
no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
com base na fundamentação seguinte.

Fundamentação
Com o objetivo de combater o furto e a troca de bebês, a proposição

em exame determina, nos termos do seu art. 1 0 , que o recém-nascido
e a respectiva mãe usem, durante sua permanência em maternidade
ou hospital do Estado, pulseiras com o mesmo número ou código de
barras. Outrossim, estabelece que os hospitais e as maternidades
serão responsáveis pela coleta, pela armazenagem e pela
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preservação de amostras de sangue da mãe e do recém-nascido,
pelo período de 20 anos, para o devido esclarecimento no caso de
haver troca de bebês.

Por último, o projeto estabelece o prazo de 90 dias para a adoção
das medidas nele previstas; estabelece também que eventuais
despesas decorrentes da implementação das medidas correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias do Estado.

A Constituição Federal estabelece, por meio do art. 24, inciso XV,
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre 'proteção à infância e à juventude".

Por seu turno, a Constituição Estadual, no art. 61, inciso XVIII,
determina que compete à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador do Estado, dispor sobre matéria de legislação
concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República.

Ressalte-se que a legislação concorrente da União se limita ao
estabelecimento de normas gerais e que a legislação dos Estados terá
o caráter suplementar.

Assim, no âmbito da legislação federal, a Lei n° 8.069, de 13/7/90,
que contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece, no
art. 50 , que nenhuma criança ou adolescente serão objeto de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais. E, ao tratar do direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade, estabelece, no art. 17, que o
direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
das idéias e das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. A
seguir, o art. 18 estatui que é dever de todos velar pela dignidade da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Sob esse aspecto, a proposição se coaduna com a norma geral
pertinente.

Há ainda, que se observar a Lei n°8.080, de 19/9/90, que regula, em
todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou



1556
privado. Nos termos do art. 1° da referida lei, o conjunto de ações
e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, das administrações direta e indireta e
das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema único
de Saúde - SUS -, podendo a iniciativa privada participar desse
Sistema em caráter complementar.

De todo o exposto, a fim de adequar a proposição aos preceitos
constitucionais e à técnica legislativa, propomos o Substitutivo n° 1,
incluído na conclusão, deste parecer.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 582/2003 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui procedimentos para a identificação do recém-nascido e de

sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. l - Os hospitais e as maternidades do Estado adotarão

medidas para a identificação do recém-nascido e de sua mãe.
Parágrafo único - As medidas de segurança a que se refere o

"caput" deste artigo compreendem o uso, pelo recém-nascido e pela
mãe, de pulseiras contendo o mesmo número ou código de barras.

Parágrafo único - O recém-nascido terá, ainda, identificação com o
mesmo número ou código preso por um grampo, denominado de
"clamp", no cordão umbilical.

Art. 2 0 - Os hospitais e as maternidades do Estado ficam obrigados a
armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e da criança,
as quais deverão ser preservadas por, no mínimo, vinte anos, em
condições que possibilitem o exame do ácido desoxirribonucléico -
DNA.

Art. 30 - Os hospitais e as maternidades de que trata esta lei terão o
prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei para
adotar as medidas nela previstas.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonídio
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Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°645/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o Projeto de Lei n°

645/2003 cria a Area de Proteção Ambiental da Estância Hidromineral
de Caxambu no Município de Caxambu e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer quantos aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade, nos termos do art. 188, o/co art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.	 -

Fundamentação
O projeto visa a instituir a Área de Proteção Ambiental - ARA - da

Estância Hidromineral de Caxambu, na condição de Unidade de
Conservação de Uso Sustentável, sob a denominação de APA
Estância Hidromineral de Caxambu, cujos limites serão definidos
conforme o ato de declaração da referida estância hidromineral,
exposto na Lei n°319, de 16/9/1901.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme estabelecem os incisos VI e VII do art. 24 da Constituição da
República, que dispõem que compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorre ntemente sobre a conservação da
natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais, a proteção do
meio ambiente e o controle da poluição, bem como sobre a proteção
do patrimônio histórico, turístico e paisagístico.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste
norma instituidora de iniciativa privativa.

Além disso, trata-se de medida meritória, já que, conforme
justificação que acompanha o projeto, a área é banhada pelo rio
Baependi, pelo ribeirão do Taboão e por outros cursos d'água
fundamentais para o abastecimento de Caxambu e cidades vizinhas.
Além disso, a região apresenta grande biodiversidade natural.

No entanto, sob o enfoque jurídico, a matéria não tem como
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prosperar validamente nesta Casa. E que a Lei Federal n° 9.985,
de 2000, que regulamenta o art. 225, § P, incisos 1, II, III e VII, da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências, dispõe, em seu
22, § 2°, que "a criação de uma unidade de conservação deve ser
precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam
identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para
a unidade, conforme se dispuser em regulamento".

O Decreto n° 4.340, de 22/8/2002, que regulamenta a Lei n° 9.985,
de 2000, estabelece, em seu art. 4-, que compete ao órgão executor
proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos
técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a consulta pública
e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da
unidade.

Assim sendo, a proposição não cumpre os requisitos exigidos pela
norma federal, já que não está acompanhada de estudos técnicos que
recomendem a criação da referida unidade de conservação. Também
não foi apresentada nenhuma informação sobre a realização de
consulta pública, que deve ser promovida na forma determinada pelo
art. 50 do mencionado decreto.

Por meio de proposição autônoma, sugerimos que seja submetido
ao exame desta Comissão requerimento a ser encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com
vistas a determinar aos órgãos seccionais de apoio a realização de
estudo técnico sobre a Estância Hidromineral de Caxambu, para fins
de instituição de unidade de conservação. Solicitamos, ainda, que, tão
logo o estudo esteja concluído, dele seja encaminhada cópia ao
gabinete do Deputado Laudelino Augusto, para conhecimento.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstituciona[idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 645/2003.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Leonardo Moreira - Manha Campos - Leonídio
Bouças.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°803/2003
Comissão de Constituição e Justiça

rs
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Relatório

De autoria do Deputado Sidinho do Ferrotaco, o Projeto de Lei n°
803/2003 dispõe sobre a criação de zonas de perigo ambiental.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 13/6/2003 e
distribuída a esta Comissão, à de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, cabe-
nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Fundamentação
O projeto pretende instituir zonas de pêrigo ambiental, assim

considerados os locais com possibilidade de ocorrência de danos
ambientais de grandes proporções para uma população ou um
ecossistema, como, por exemplo, áreas de cruzamento de rodovia
com cursos hídricos utilizados para o abastecimento público. Ao Poder
Executivo caberá determinar as zonas de perigo ambiental, que
deverão ser sinalizadas por placas e dispor de postos telefônicos e
obras destinadas à prevenção de acidentes.

A Constituição Federal, no art. 24, VI, § 1° a 4°, insere o tema
ambiental entre as matérias de legislação concorrente de competência
dos Estados membros, da União e do Distrito Federal. A União cabe
editar normas gerais, e aos Estados incumbe a expedição de normas
suplementares. Nos termos do mencionado § 3 0 , inexistindo lei federal
sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa
plena, para atender a suas peculiaridades.

No âmbito da legislação federal, não encontramos normas voltadas
para as chamadas zonas de perigo ambiental. Esclareça-se que o
zoneamento ambienta!, previsto no art. 90, II, da Lei Federal n° 6.938,
de 31/8/81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, é
um instrumento de planejamento de ordenação do território em
parcelas nas quais se autorizam determinadas atividades ou interdita-
se, de modo absoluto ou relativo, o exercício de outras. Como observa
o Prof. Paulo Atfonso Leme Machado, em sua obra "Direito Ambiental
Brasileiro", 7a 	Malheiros Editores, 1998, pág. 126, textualmente:

"O zoneamento deve ser a conseqüência do planejamento. Um
planejamento mal estruturado e mal fundamentado poderá ensejar um
zoneamento incorreto e inadequado. 0 professor de Direito Ambiental
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da Universidade da Flórida, Julien Juergensmeyer, assinala que
um plano abrangente deve ser sempre o pré-requisito do zoneamento
e de outras atuações do poder de polícia através do controle do uso
do solo".

Nessa linha de entendimento, admite que as decisões sobre
zoneamento ambiental possam ser tomadas em nível municipal,
porém, ressalta que a maioria delas deve operar sobre um território
muito mais extenso, dentro do qual deverão conjugar as várias
opções.

Portanto, a pretensão de se instituir zona de perigo ambiental
enquadra-se na hipótese normativa prevista no § 30 do art. 24da
Constituição Federal.

A Emenda n° 1, apresentada na conclusão, propõe a substituição da
expressão "zona de perigo ambiental" por "área de risco ambiental",
por ser mais apropriada do ponto de vista técnico e por se distinguir
de "zoneamento ambiental", que é, como vimos, um instrumento de
gerenciamento administrativo de amplo alcance.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 803/2003 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
•Substitua-se, no projeto, a expressão "zonas de perigo ambiental"

por "áreas de risco ambiental".
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°889/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 889/2003
dispõe sobre as parcerias público-privadas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/7/2003 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, vem a proposição a esta Comissão para
receber parecer sobre sua juridicidade, constitucional idade e
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legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado moderno, no contexto da economia globalizada, passa por

séria crise fiscal. O quadro se agrava no Brasil em razão de seu
endividamento, não sendo diferente a situação na qual se encontra o
Estado de Minas Gerais.

Para fazer face a esse quadro e alavancar o desenvolvimento
econômico de Minas Gerais, urge a implementação de projetos
setoriais estruturantes. Tais projetos requerem grandes recursos
financeiros, dos quais, no entanto, o Estado não dispõe. A solução é
atrair recursos do setor privado que viabilizem os empreendimentos
necessários. Entretanto, como conciliar os interesses públicos e
privados, como estabelecer normas de colaboração de forma a
potencializar as vantagens específicas que cada um dos setores pode
oferecer para atingir os melhores resultados em benefício da
coletividade?

E esse o desafio com que deparam os governantes conscientes da
necessidade de reverter o quadro de estagnação do desenvolvimento.

Diante de impasse de tal natureza, é fundamental o uso da
criatividade na busca de novas formas de gestão da coisa pública e de
relacionamento com o setor privado, dentro dos limites da legalidade.
O propósito que se encontra subjacente ao projeto em exame é
precisamente lançar as bases desse novo relacionamento.

A experiência bem-sucedida de outros países na condução das
parcerias público-privadas certamente tem servido de parâmetro para
os administradores públicos do Brasil. Referimo-nos aqui,
especialmente, à experiência inglesa denominada "Public Private
Partnership", cuja tradução literal servirá para identificar proposta
semelhante no Brasil: a parceria público-privada.

Para a ciência do direito, parceria é um termo polissêmico,
sujeitando-se a usos distintos pela doutrina e pela legislação.
Segundo De Plácido e Silva, parceria é o vocábulo empregado na
terminologia jurídica para designar uma "forma 'sui generis' de
sociedade, em que seus participantes se apresentam com deveres
diferentes, tendo, embora, participação nos lucros auferidos."
("Vocabulário Jurídico", vol. III, p. 313).
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Já no ramo do direito administrativo, o termo assume significado

distinto. Maria Silvia di Pietro, por exemplo, utiliza-o como um gênero
no qual se incluem diversas formas de relação entre o setor público e
o privado, como concessão, permissão e franquia. ('Parcerias na
Administração Pública." Ed. Atlas, 1997.)

Em sentido mais restrito, para alguns, a idéia de parceria refere-se
ao vinculo entre as entidades sem fins lucrativos e o Estado.

Rumo diverso toma o termo parceria quando diz respeito a contratos
com o setor privado lucrativo. Por tratar-se de modalidade nova de
parceria, não há, ainda, um conceito consolidado que defina
precisamente esse tipo de contrato, o qual, aos poucos, será..
construído pela doutrina, pela legislação e, sobretudo, pela prática da
administração pública.
• Afinal, em que se diferencia essa nova forma de relação entre os
setores público e privado? Conforffle se reconhece na mensagem
encaminhada pelo Governador do Estado, esse novo modelo de
parceria baseia-se em algumas diretrizes, entre as quais se devem
destacar: a) o investimento fica a cargo do particular, vindo a ser.
amortizado em contratos de longo prazo; b) a remuneração do
contratado deve ser uma contrapartida pelo conjunto de bens ou
serviços que ele oferecer; c) a remuneração do contratado está
relacionada com seu desempenho; d) há previsão de mecanismos de
proteção do contrato e do crédito dos parceiros privados.

O sucesso das parcerias dependerá, com toda certeza, da
capacidade de harmonização dos interesses aliada a um conjunto
estável de regras claras e confiáveis.

Nesse passo, a existência de um marco regulatório estável é
indispensável para o sucesso das parcerias, mas, devido à vasta
gama de situações em que poderão ocorrer tais contratos, a lei, de
cujo projeto ora nos ocupamos, se limitará a estabelecer parâmetros
gerais. Peças de fundamental importância serão o edital de
convocação e o contrato, que irão minudenciar, caso a caso, os
deveres e direitos de cada uma das partes.

Do ponto de vista constitucional, não se ignora que o Estado tem
competência suplementar em matéria de contratos administrativos e
licitação, uma vez que as normas gerais são de competência da
União, nos termos do art. 22, XXVII, da Constituição da República.
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Na estrutura federativa brasileira, a noção de norma geral

assume um papel de destaque, uma vez que, por seu intermédio,
distinguem-se as áreas de competência legislativa entre a União e o
Estado.

Ocorre, entretanto, que jamais se formulou um conceito de norma
geral que forneça elementos para, "a priori", reconhecer o campo de
competência legislativa de cada esfera de governo. Pode-se dizer que
as normas gerais estabelecem princípios, diretrizes, linhas mestras e
regras jurídicas gerais; não podem entrar em pormenores ou detalhes
nem, muito menos, esgotar o assunto. (Diogo de Figueiredo Moreira
Neto. 'Competência Concorrente Limitada - O Problema • da
Conceituação das Normas Gerais", "Revista de Informação
Legislativa", n°100. p. 127-161.)

Ora, isso significa que há margem para que o Estado legisle sobre a
matéria, porque as normas gerais nacionais sobre licitação e contratos
administrativos são, por definição, enunciados com elevado grau de
abstração, que requerem o preenchimento normativo pelos entes
federativos para atender às suas especificidades.

A proposta de parceria público-privada encaminhada pelo
Governador do Estado deve observar os limites das normas gerais
fixadas pela legislação nacional, em especial a Lei n° 8.666, de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da administração
pública, e a Lei n° 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. E dentro
do balizamento estabelecido pela legislação federal que se pretende
inovar, incorporando à legislação estadual elementos caracterizadores
do novo padrão de relação entre os setores público e privado.

A novidade do texto em análise se observa, por exemplo, nos
comandos que explicitam meios variados de remuneração dos
parceiros do Estado, na maioria dos casos sem o emprego de
recursos públicos. Essa novidade - é bom destacar - não provoca
ofensa alguma à ordem jurídica nacional, diante da falta de qualquer
vedação nesse sentido. Ademais, a prática jurídica nacional é repleta
de casos em que o poder público, baseado nas normas de licitação e
contratação federais, remunera seus parceiros sem despender
recursos públicos.

Não bastasse isso, ainda é preciso considerar que o administrador
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público tem ampla liberdade para atender. bem ao interesse
público. Defeso é a ele agir de modo ineficiente, causando prejuízos
ao Estado. A ausência de lei federal em nada invalida as formas de
pagamento estatuídas no projeto, não somente porque a matéria, ao
que tudo indica, escapa do campo de incidência das normas gerais ou
porque as leis em vigor não trazem empecilhos, mas, acima de tudo,
porque a proposta densifica o princípio constitucional da eficiência,
expresso no "caput" do art. 37 da Lei Maior.

Cumpre ressaltar que há no projeto em exame um propósito não
apenas normativo, mas também pedagógico, com o objetivo de se
anunciar um novo modelo de relação entre o público e o privado e
demonstrar o compromisso do Estado com essa proposta. Nessa
perspectiva, faz-se necessário que a lei seja clara, precisa e de fácil
entendimento para os destinatários. Eis a principal razão da
apresentação do substitutivo: organizar o texto normativo dentro da
boa técnica legislativa, visando a facilitar a sua compreensão para
todos os interessados.

Assim, deu-se ao texto nova estrutura, em que se buscou expurgar
excessos e repetições, para torná-lo mais conciso; uniformizar termos,
para torná-lo mais preciso; e eliminar palavras de sentido vago e,
muitas vezes, evasivo para deixar as normas mais claras.

Alguns aspectos pontuais foram retirados da proposta original,
preservando-se a essência da proposição encaminhada pelo
Governador do Estado. Retiramos, por exemplo, a autorização para o
contratado cobrar tarifa dos usuários na hipótese de inadimplemento
do Estado, como se encontra previsto no inciso III do § 1 0 do art. 12 da
proposição. De modo diverso do que ocorre com a possibilidade de se
cobrar tarifa dos usuários para custear determinado serviço ou obra, o
que é feito segundo condições bem definidas no contrato, ou a
possibilidade de se majorá-la em virtude da exigência de se manter o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, permitir que seja cobrada
tarifa em decorrência de inadimplência contratual do próprio Estado
coloca o usuário em uma condição muito vulnerável, rompendo o
princípio da segurança jurídica, que norteia a relação do cidadão com
o Estado e com a empresa contratada.

Por outro lado, acrescentamos uma definição da parceria público-
privada, de forma a distingui-Ia com mais clareza dos demais
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contratos que a administração pública continuará a celebrar (art.
1°, parágrafo único).

Outra importante alteração reside em incluir entre as matérias que
não podem ser objeto de delegação mediante contratos de parceria
público-privada competências que envolvam o poder de polícia e a
atividade judicial do Estado.

Merece destaque a inclusão de menção expressa à Lei de Diretrizes
Orçamentárias no § 3 0 do art. 15 do substitutivo, o qual trata da
prioridade no pagamento das despesas decorrentes de contratos de
parceria. Fica assegurada dessa forma maior participação do Poder
Legislativo na formatação da parceria público-privada. Afinal, a Lei de.
Diretrizes Orçamentárias é fruto do processo legislativo e é
amplamente discutida nesta Casa.

Foram incluídas, ainda, no inciso IV do § 1° do art. 50 , por sugestão
do Deputado Gilberto Abramo, membro desta Comissão, as áreas de
ciência, pesquisa e tecnologia entre as atividades passíveis de
desenvolvimento por meio de parcerias público-privadas.

Por fim, resta a convicção de que esta Comissão cumpre não
apenas o seu dever de ajustar o projeto às normas gerais federais
relativas à licitação e contratação, mas também o de adequá-lo à
técnica legislativa, o que facilitará o debate não apenas nesta Casa,
mas em todo o Brasil, porque o tema é de interesse nacional.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 889/2003 na forma do Substitutivo n
1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Gerais

Art. 1° - Esta lei institui o Programa Estadual de Parcerias Público-
Privadas, destinado a disciplinar e promover a realização de parcerias
público-privadas no âmbito da administração pública estadual.

Parágrafo único - As parcerias público-privadas de que trata esta lei
constituem contratos de colaboração entre o Estado e o particular, por
meio dos quais, nos termos estabelecidos em cada caso, o ente
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privado participa da implantação e do desenvolvimento de obra,
serviço ou empreendimento público, bem como da exploração e da
gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com
recursos financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado
segundo o seu desempenho na execução das atividades contratadas.

Art. 2 0 - O Programa observará as seguintes diretrizes:
- eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos

recursos públicos;
II - qualidade e continuidade na prestação dos serviços;
III - universalização do acesso a bens e serviços essenciais;
IV - respeito aos direitos dos usuários e dos agentes privadas

responsáveis pelo serviço;
V - garantia de suste ntabilidade econômica da atividade;
VI - estímulo à competitividade na prestação de serviços;
VII - responsabilidade fiscal na celebração e execução de contratos;
VIII - indisponibilidade das funções reguladora e controladora do

Estado;
IX - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e decisões;
X - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho;
Xl - participação popular, mediante consulta pública.
Art. 30 - As ações de governo relativas ao Programa serão

estabelecidas no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, a ser
elaborado nos termos do art. 7 0 desta lei.

Capítulo II
Das Parcerias Público-Privadas

Art. 4 0 - As parcerias público-privadas serão celebradas entre árgão
ou entidade da administração direta ou indireta do Estado e o ente
privado, por meio de contrato, nos termos do art. 11 desta lei.

Art. 50 - Podem ser objeto de parceria público-privada:
- a prestação de serviços públicos;

II - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão
de instalações de uso público em geral, bem como de vias públicas e
de terminais estaduais, incluídas as recebidas em delegação da
União;

III - a instalação, a manutenção e a gestão de bens e equipamentos
integrantes de infra-estrutura destinada a utilização pública;

IV - a implantação e a gestão de empreendimento público, incluída a
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administração de recursos humanos, materiais e financeiros;

V - a exploração de bem público;
VI - a exploração de direitos de natureza imaterial de titularidade do

Estado, incluídos os de marcas, patentes e bancos de dados, métodos
e técnicas de gerenciamento e gestão.

§ 1° - As atividades descritas nos incisos do "caput" deste artigo
poderão ser desenvolvidas nas seguintes áreas:

- educação, saúde e assistência social;
II - transportes públicos e saneamento básico;
III - segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça;
IV - ciência, pesquisa e tecnologia;
V - outras áreas públicas de interesse social ou econômico.
§ 2° - Não serão consideradas parcerias público-privadas:

- a realização de obra prevista no inciso II do "caput" sem atribuição
ao contratado do encargo de mantê-la e explorá-la por, no mínimo,
quarenta e oito meses;

II - a terceirização de mão-de-obra, como único objeto do contrato;
III - a prestação isolada, que não envolva conjunto de atividades.
§ 30 - E vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que

contenha informações de natureza sigilosa.
Art. 60 - Na celebração de parceria público-privada, é vedada a

delegação a ente privado, sem prejuízo de outras vedações previstas
em lei, das seguintes competências:

- edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade
de natureza pública;

II - atribuições de natureza política, policial, judicial, normativa e
regulatôria e que envolvam poder de polícia;

III - direção superior de órgãos e entidades públicos;
IV - atividade de ensino que envolva processo pedagógico.
Parágrafo único - Quando a parceria envolver a totalidade das

atribuições delegáveis da entidade ou do órgão público, a celebração
do contrato dependerá de prévia autorização legal para a extinção do
órgão ou da entidade.

Capítulo III
Do Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas

Seção 1
Da Organização do Plano
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Art. 7° - O Poder Executivo elaborará, anualmente, o Plano

Estadual de Parcerias Público-Privadas, que exporá os objetivos e
definirá as ações de governo no âmbito do Programa e apresentará,
justificadamente, os projetos de parceria público-privada a serem
executados pela administração estadual.

§ 1°- O órgão ou a entidade da administração estadual interessados
em celebrar parceria encaminhará o respectivo projeto, nos termos e
prazos previstos em decreto, à apreciação do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas - CGP -, criado no art. 19 desta lei.

§ 20 - Os projetos aprovados pelo CGP integrarão o Plano Estadual
de Parcerias Público-Privadas, o qual será submetido à aprovação,
mediante decreto, do Governador do Estado, após a realização de
consulta pública, na forma de regulamento.

Art. 80 - O projeto de parceria que preveja a utilização de recursos
provenientes de fundo de parcerias será submetido a parecer do
grupo coordenador do fundo, antes de ser aprovado pelo CGP.

Art. 9° - O CGP, sem prejuízo do acompanhamento da execução de
cada projeto, fará, permanentemente, avaliação geral do Plano
Estadual de Parcerias Público-Privadas.

Seção II
Dos Requisitos dos Projetos de Parceria Público-Privada

Art. 10 - Os projetos de parceria público-privada encaminhados ao
CGP, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em regulamento,
deverão conter estudo técnico que demonstre, em relação ao serviço,
à obra ou ao empreendimento a ser contratado:

- a vantagem econômica e operacional da proposta para o Estado
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos,
relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta;

II - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em
função da sua capacidade de aferir, de modo permanente e objetivo, o
desempenho do ente privado em termos qualitativos e quantitativos,
bem como de parâmetros que vinculem o montante da remuneração
aos resultados atingidos;

III - a viabilidade de obtenção pelo ente privado, na exploração do
serviço, de ganhos econômicos suficientes para cobrir seus custos;

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo
contratado;
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V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação

ao objeto a ser executado.
Seção III

Dos Instrumentos de Parceria Público-Privadas
Art. 11 - São instrumentos para a realização das parcerias público-

privadas:
- a concessão de serviço público, precedida ou não de obra

pública;
II - a concessão de obra pública;
III - a permissão de serviço público;
IV - a subconcessão;
V - outros contratos ou ajustes administrativos.
Art. 12 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos no

art. 11 desta lei reger-se-ão pelas normas gerais do regime de
concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e
contratos e atenderão às seguintes exigências:

- indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo
contratado e do cronogrania de execução, definidos os prazos
estimados para o seu alcance;

II - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a
serem utilizados, mediante adoção de indicadores capazes de aferir a
qualidade do serviço;

III - estabelecimento de prazo vinculado à amortização dos
investimentos, quando for o caso, e remuneração do contratado pelos
serviços oferecidos;

IV - apresentação, pelo contratante, de estudo do impacto
financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar em vigor e
nos subseqüentes, abrangendo a execução integral do contrato.

§ 1° - O contrato só poderá ser celebrado se o seu objeto estiver
previsto nas leis do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado ou
do Plano Plurianual de Ação Governamental.

§ 2 0 - E vedada a celebração de contrato e a elevação das despesas
com contratos vigentes nas situações previstas no "caput" do art. 90 e
no § l°do art. 31 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio
de 2000.

§ 30 - Os editais e contratos de parceria público-privada serão
submetidos a consulta pública, na forma de regulamento.
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Art. 13 - Os instrumentos de parceria público-privada previstos

no art. 11 desta lei poderão prever mecanismos amigáveis de solução
de divergências contratuais, até por meio de arbitragem.

§ 1° - Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre
pessoas naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da
matéria, devendo o procedimento ser realizado de conformidade com
regras de arbitragem de órgão arbitral institucional ou entidade
especializada.

§ 20 - A arbitragem terá lugar na capital do Estado de Minas Gerais,
em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias
para assegurar a sua realização e a execução da sentença arbitral.

Art. 14- São obrigações do contratado, na parceria público-privada:
- demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução

do contrato;
II - assumir compromisso de resultados definido pela administração,

facultada a escolha dos meios para a execução do contrato, nos
limites previstos no instrumento;

III - submeter-se a controle estatal permanente dos resultados;
IV - submeter-se à fiscalização da administração, sendo livre o

acesso dos agentes públicos às instalações, às informações e aos
documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis;

V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos
expressos previstos no contrato;

VI - incumbir-se de desapropriação, quando prevista no contrato e
mediante outorga de poderes pelo poder público, caso em que será do
contratado a responsabilidade pelo pagamento das indenizações
cabíveis.

§ 10 - Ao poder público compete declarar de utilidade pública área,
local ou bem que sejam apropriados ao desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do
contrato e à implementação de projeto associado, bem como
promover a sua desapropriação diretamente.

§ 2° - A responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental,
salvo previsão contratual expressa em contrário, é do poder público.

Art. 15 - O contratado poderá ser remunerado por meio de uma ou
mais das seguintes formas:

- tarifa cobrada dos usuários;

rÃ"



1571
II - recursos do Tesouro Estadual ou de entidade da

administração estadual;
III - cessão de créditos do Estado e de entidade da administração

estadual, excetuados os relativos a impostos;
IV - transferência de bens móveis e imóveis;
V - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação

aplicável;
VI - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e

outros bens de natureza imaterial, tais como marcas, patentes, bancos
de dados;

VII - outras receitas alternativas, complemehtares, acessórias ou de
projetos associados.

§ 1° - A remuneração do contratado se dará a partir do momento em
que o serviço, a obra ou o empreendimento contratado estiver
disponível para utilização.

§ 20 - Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da
expansão ou da racionalização de atividade desenvolvida pelo
contratado, bem como da repactuação das condições de
financiamento, serão compartilhados com o contratante.

§ 30 - Para determinação de prioridade no pagamento, as despesas
decorrentes do contrato terão, quando previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LIDO -, tratamento idêntico ao do serviço da divida
pública, nos termos do § 2 0 do art. 90 da Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 16 - Os créditos do contratado poderão ser protegidos por meio
de:

- garantias reais, pessoais e fidejussórias, estabelecidas pelo
Estado;

II - atribuição ao contratado do encargo de faturamento e cobrança
de créditos do contratante em relação a terceiros, salvo os relativos a
impostos, prevista a forma de compensação dos créditos recíprocos
de contratante e contratado;

III - vinculação de recursos do Estado, inclusive por meio de fundos
específicos, ressalvados os impostos.

Art. 17 - O contrato poderá prever, para a hipótese de
inadimplemento da obrigação pecuniária a cargo do Estado, sem
prejuízo das demais sanções previstas na legislação federal aplicável,
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que:

- o débito será acrescido de multa de 2% (dois por cento) e juros,
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Estadual;

II - o atraso superior a noventa dias conferirá ao contratado a
faculdade de suspensão dos investimentos em curso, bem como a
suspensão da atividade que não seja estritamente necessária à
continuidade de serviços públicos essenciais ou à utilização pública de
infra-estrutura existente, sem prejuízo do direito à rescisão judicial.

Art. 18 - O contrato de parceria regido pela legislação geral sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
que não seja remunerado por tarifa cobrada dos usuários e que
obrigue o contratado a fazer investimento inicial superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não terá prazo inferior a dez e
superior a trinta anos.

Capítulo III
Disposições Finais

Art. 19 - Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP -, vinculado à Governadoria do Estado de Minas
Gerais.

§ 10 - Caberá ao CGP elaborar o Plano Estadual de Parcerias
Público-Privadas e aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos
e prorrogações.

§ 2 0 - O CGP será presidido pelo Governador do Estado e composto
pelo Procurador-Geral do Estado e pelos Secretários de Estado de
Desenvolvimento Econômico, de Planejamento e Gestão, de Fazenda,
de Transportes e Obras Públicas, de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 30 - Caberá à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, por meio de Unidade Operacional de Coordenação de
Parcerias Público-Privadas - Unidade PPP -, nos termos de
regulamento, executar as atividades operacionais e de coordenação
de parcerias público-privadas, assessorar o CGP e divulgar os
conceitos e metodologias próprios dos contratos de parcerias público-
privadas, bem como dar suporte à formatação de projetos e contratos,
especialmente nos aspectos financeiros e de licitação, junto às
Secretarias de Estado.

rs
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°9.444, de 25 de novembro de 1987, e a Lei n° 10.453, de 22 de
janeiro de 1991.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Gilberto

Abramo - Leonídio Bouças - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°944/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Carta mineira, fez remeter a esta Casa o
projeto de lei em tela, que visa a dar autorização legislativa ao Poder
Executivo para retroceder o imóvel que especifica.

Publicada em 15/8/2003, no "Diário do Legislativo", foi a matéria
encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça para
proceder ao exame preliminar dos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme se encontra estabelecido no art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que alude o projeto de lei sob comento refere-se a área

urbana remanescente de desapropriação efetivada pelo Estado por
meio do Decreto n° 18.274, de 21/12/76, para a construção da Via
Expressa Leste - Oeste.

Nos ensinamentos da professora Maria Sylvia Zanella di Pietro, "a
desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder
público ou seus delegados, mediante prévia declaração de
necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao
proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por
justa indenização" ("In" "Direito Administrativo", São Paulo, Editora
Atlas S.A., 2000, pág. 151.).

No caso em tela, ela ocorreu sob o fundamento de utilidade pública,
ou seja, para execução de plano de urbanização, no qual, concluídas
as obras, restaram áreas desnecessárias à implantação do sistema
viário. Não sendo mais necessária ao Estado, o Governador do
Estado propõe seja a área remanescente retrocedida ao antigo
proprietário.

rÃ
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A jurisprudência se vem firmando no sentido de que essas áreas

remanescentes do processo de urbanização podem ser alienadas,
obviamente respeitando o direito de preferência dos expropriados.

O que se pretende é vender o bem apenas ao ex-proprietário, por
isso vem o Chefe do Executivo requerer a autorização legislativa,
seguindo os ditames do art. 18 da Constituição mineira e do art. 17 da
Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
administração pública e dá outras providências.

Obviamente, dada a característica do contrato, não há por que se
falar na concorrência a que alude o dispositivo da citada lei. E dado ao..
expropriado o direito de ser-lhe oferecido preferencialmente o bem
para a compra. Assim, ele readquirirá a propriedade pagando um justo
preço, que deve ser calculado para o equilíbrio dos direitos, na base
de cálculo própria das desapropriaçõês.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 944/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouça5 relator - Gilberto

Abramo - Durval Angelo - Ermano Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José de
Oliveira Couto, ocorrido em 22/9/2003, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. José de
Oliveira, ocorrido em 23/9/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente. Oficie-
s.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Osório Múrtele, ocorrido em 7/9/2003, em Andradas. (- Ciente, Oficie-
se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Antônia Buzato Basso, ocorrido em 7/9/2003, em Andradas. (- Ciente.

Wik
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Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - 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.

1  Parte
Ata

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

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

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

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

Proposição de Lei n° 15.585, que revoga o art. 22 da Lei n° 5.945, de
11/7/72; o art. 10 da Lei n°6.565, de 17/4/75; o art. 12 da Lei n° 8.019,
de 23/7/81; a Lei Delegada n° 35, de 28/8/85; a Lei n° 9.532, de
30/12/87; o art. 50 da Lei n° 10.945, de 27/11/92; a Lei n° 13.434, de
30/12/99; e a Lei n°13.533, de 11/5/2000, e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos § 60 e 80 do
art. 1° e aos arts. 30 e 40. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico
Simões, solicitando a votação destacada do § 6 0 do art. 1°. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Vêm à Mesa requerimento do
Deputado Rogério Correia, solicitando a votação destacada do § 8° do
art. 1°. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados,

Deputadas, servidores que ainda permanecem na Casa na tentativa
de convencer os Deputados a rejeitarem o veto do Governador,
encaminho a votação, em nome do PT e do PCdoB, favoravelmente à
derrubada do veto.

Agradeço ao Presidente por haver deferido o requerimento que o
Deputado Chico Simões e eu apresentamos, solicitando votação dos
vetos em separado. Como são temas autônomos, pode um Deputado
achar por bem derrubar um veto e manter outro. Apesar de nossa
recomendação ser a derrubada total do veto, a votação por partes
permite aos Deputados fazerem escolhas. E democrático.

Seriam, então, três votações. A primeira, do veto aos arts. 3 0 e 40 . O
art. 30 permite ao servidor público receber o título declaratório
independentemente do departamento em que estiver lotado. Foi uma
proposta apresentada, se não me engano, pelo Deputado José
Henrique, do PMDB. Aprovada como emenda, recebeu o veto do
Governador. Já, de acordo com o art. 4 0 , o servidor do quadro do
magistério que esteja lotado na Superintendência de Educação e em
delegacias de ensino terá seu tempo contado no magistério. Foi
também emenda de Deputado.

A segunda votação diz respeito ao art. 1°, § 6 0: duas vezes
consecutivas no cargo de Diretora dão à servidora o direito ao
apostilamento. A emenda foi uma conquista da classe, mas,
infelizmente, o Governador vetou.

A terceira votação refere-se ao art. 1°, § 8°, e trata da concessão de
apostilamento também aos detentores de função pública.

A Bancada do PT prometeu aos servidores que somente permitirá a
votação nesta noite se a Oposição e os Deputados da base do
Governo compuserem o quórum. Não adianta votar com poucos
Deputados em Plenário. Precisamos de 39 votos, e, para se alcançar
esse número, não bastam os votos da Oposição.

Não foram poucos os Deputados da base de Governo que se
comprometeram, inclusive de público, a votar pela derrubada do veto.
E essa a nossa esperança. Não podemos simplesmente separar a
base de Governo e a base de oposição. Os Deputados de todos os
partidos políticos aprovaram, por unanimidade, emenda à Constituição
tornando os servidores de função pública efetivos. Se são efetivos,
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têm todos os direitos dos servidores públicos. Creio que esse é o
sentimento de todos os partidos.

A emenda relativa ao apostilamento das Diretoras de escola com
dois mandatos, embora tivesse o apoio das Bancadas do PT e do
PCdoB, foi feita por Deputados da base de Governo. Como isso veio
da própria base de Governo, esperamos que tenha o seu apoio. As
outras duas emendas não foram nossas, e sim de Deputados da base
de Governo. Acho que há a possibilidade da derrubada desse veto.
Não queremos que os servidores públicos saiam decepcionados,
derrotados nesse processo.

Durante todo o tempo, tentamos negociar os vetos com o Governo.
Infelizmente, ele não quis fazer nenhum tipo de negociação nem com
a Oposição nem com o sindicato dos servidores públicos. Preferiu
deixar que as coisas chegassem onde chegaram.

Fizemos tudo para adiar a discussão. Assim, quando iniciássemos a
votação, já haveria pressão por parte dos servidores. De fato, isso
ocorreu. Os servidores vieram aqui durante vários dias seguidos.
Espero que isso tenha sensibilizado o conjunto dos Deputados.

Chegamos ao limite. Fizemos todo o adiamento do processo de
votação, obstruímos o que foi possível e agora chega-se à fase de
votação. A única coisa que nos resta é fazer o encaminhamento e
esperar o voto. Tudo o que nós, das Bancadas do PT e do PCdoB,
podíamos fazer para ajudar os servidores, para que acumulassem
forças e discutissem com os Deputados, procurando sensibilizá-los,
fizemos. Contamos com vários companheiros Deputados e
Deputadas, que também entenderam a necessidade de derrubar esse
veto do Governo-

No momento final, peço a todos os Deputados que dêem esse
presente aos servidores que fizeram essa mobilização, pois o custo
disso para o Estado será muito pequeno se comparado ao benefício
social que irá gerar. Nos casos dos apostilamentos, tanto dos
Diretores quanto dos servidores detentores de função pública, há um
risco muito grande. Caso aconteça essa derrota, haverá possibilidade
de redução do salário de todos eles. Reduzir o salário de quem já
ganha pouco não é o objetivo de nenhum de nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação o veto, salvo destaques.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:

rÁ
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Adaiclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Júlio - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval
Angelo - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudehno Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Oiívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho
- Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wehton Prado - Zé Mala.

O Deputado Antônio Genaro - Não consegui votar pelo painel. O
meu voto é "não".

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados. Votaram "não" 32
Deputados, totalizando 62 votos. Está mantido o veto, salvo
destaques.

Questão de Ordem
• Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura do § 6 0 do art. 1°.
• Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para proceder à leitura do § 60 do art. 1° da Proposição de lei n°
15.585.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (- Lê o § 6 0 do art.
1 0 da Proposição de Lei n° 15.585, publicado na edição do dia
7/8/2003.).

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao § 6 0 do art. 1°.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro
- António Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Diizon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -

rÁl
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Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo
- Fábio Avelar - Fahjm Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wehiton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados. Votaram "não" 34
Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 66 votos. Está,
portanto, mantido o veto ao § 6 0 do art. 1° da Proposição de Lei n°
15.585.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Solicito a leitura do § 8 0 do art. 1°.
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para proceder à leitura do § 80 do art. 1° da Proposição de Lei n°
15.585.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) - (-Lê o § 8 0 do art.
1° da Proposição de Lei n° 15.585, publicado na edição do dia
7/8/2003.).

O Sr. Presidente - Votação do veto ao § 80 do art. 1° da Proposição
de Lei n° 15.585. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados da
Mesa, Deputados e Deputadas, funcionários que estão aqui
presentes, pessoas que nos vêem. Confesso a vocês que nunca pedi
a palavra de maneira tão emocionada. Tentamos ver se, com o
encaminhamento do primeiro, conseguiríamos mudar a posição do
Governador. De uma maneira estratégica, não insistimos no
encaminhamento, para ver se conseguíamos que este Poder alterasse
a posição do Governador. Tivemos 35 votos contrários, não o
suficiente. Não ficarei aqui 10 minutos, mas gostaria que cada um se
colocasse na posição de cada servidor. Gostaria que cada um se
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colocasse como alguém que está vivendo todo esse problema.

Até então, as duas propostas eram de situações futuras, que
poderiam acontecer, mas não aconteceram. Na verdade, não era uma
situação real; ainda não estávamos vivenciando aquilo que queriam
nos tirar. Mas agora não. Agora, são servidores que entraram no
Estado e que ocupam o cargo que chamam função pública. Todos
eles exerceram cargo de chefia e se apostilaram. A partir desse
momento, passaram a contar, para conduzir a sua vida, com
determinado salário. Se for mantido esse veto, da noite para o dia
serão cortados quase 2/3 do que recebem.

Gostaria que cada Deputado e cada Deputada que votarão não o
façam para marcar posição, simplesmente empunhando uma bandeira
ideológica, ou compromisso com o Governador, até porque fizemos
levantamento e isso não pesa no bojo da despesa do Estado. E algo
que oscilará entre R$3.000.000,00 e R$4.000.000,00 por mês. Isso
não pesa na despesa de um Estado tão forte e tão rico quanto Minas
Gerais.

Gostaria que cada um fizesse essa reflexão. Como se sente uma
pessoa que ganha R$1.500,00, R$1.800,00 e. de repente, vê seu
contracheque chegar com R$700,00 ou R$800,00. São pessoas que
já programaram sua vida, fizeram dívidas, assumiram compromissos.
Não podemos, de maneira absoluta, nos furtar a dar um voto que faça
justiça. Nas razões do veto, em nenhum momento alegou-se
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Muito pelo contrário. O que
vemos a todo momento são servidores de função pública que já
tinham condições de se apostilar, ganhando na justiça um direito que
lhes foi tirado. Por que temos que marcar essa posição? Por que
temos que mostrar aqui quem tem mais ou menos força? Para evitar
futuros problemas para o Estado, futuras despesas e a
desmoralização do Poder Legislativo, quero suplicar, não como
Deputado, mas como cidadão, como pai de família, como alguém que
sabe das dificuldades de se conduzir a vida nessa situação pela qual
passamos, que cada um ponha sua mão na consciência e se coloque
na situação de cada servidor aqui presente.

- O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradeço. Que todos os

rs
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Deputados, que agora são eleitores, tenham a sensibilidade que
teve o Presidente desta Casa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, minha
palavra não será diferente da palavra do Deputado Chico Simões. Só
quero pedir aos nossos amigos, companheiros Deputados, que se
coloquem no lugar dessas pessoas.

Há poucos dias, recebi em meu gabinete uma pessoa de função
pública, que chorou. Eia disse que tem três filhos, sendo dois
cursando faculdade. Falou que sua casa estava um desastre porque
seu salário seria reduzido à terça parte.

O que significa essa economia para o Governo? O que significa
essa economia feita em cima do sofrimento de tanta gente?
Queríamos pedir a V. Exas. que se colocassem na pele de cada um
que terá seu salário reduzido à terça parte. Não são salários de
marajá, mas salários de R$1.200,00, R$1.500,00. Tenhamos um
pouco de solidariedade e compaixão com as pessoas que se
encontram em uma situação tão crítica diante dessa ameaça. Muito
obrigada, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação o veto ao § 8 0 do art. 1° da
Proposição de Lei n° 15.585.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
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Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 29 Deputados; votaram 'não" 37
Deputados, totalizando 66 votos. Está, portanto, mantido o veto ao §
80 do art. 10. Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.585. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 94/2003, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que cria assentos preferenciais para pessoas
com dificuldade de locomoção temporária ou permanente. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Transporte
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Presidente, pelo visto não há quórum,

peço que encerre, de plano, a reunião.
O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a matéria está em

fase de discussão. A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos trabalhos. Com  a palavra, para
discutir o projeto, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Solicito aos Deputados que
aprovem o projeto, pois é uma questão de justiça aos que têm
dificuldade de locomoção. Já tivemos companheiros com esse
problema na Casa, na Câmara Municipal e em outros órgãos públicos
de todo o País. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo painel eletrônico e solicita aos Deputados
que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 14 Deputados. Portanto, não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
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torna a votação sem efeito.

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

Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 18/9/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Olinto Godinho, Paulo Cesar, Chico Simões (substituindo este à
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Deputado Paulo Cesar, no exercício da Presidência, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 600, no 10 turno (Deputado Olinto Godinho). Passa-
se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n os 1.290; 1.291; 1.292/2003 (Deputado Weliton
Prado); 1.257 e 1.258/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 1.248/2003
(Deputada Vanessa Lucas); 1.285/2003 (Deputado Antônio Andrade);
1.304 e 1.305 (Deputada Ana Maria Resende); 1.312/2003 (Deputado
Elmiro Nascimento). Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Olinto Godinho, em que solicita a
realização de audiência pública para ouvir autoridades dos Municípios
de Veredinha e Capelinha e um representante do Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA - sobre a anexação de área territorial;
Chico Simões (2), em que solicita sejam pedidas informações à
Gerência Regional de Assistência do Barreiro sobre as providências
tomadas em favor da Sra. Marli Sônia Alves, cuja residência corre
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iminente risco de desabamento; e em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, pedido de informações sobre o plano de reorganização e
revitalização dos Centros Sociais Urbanos no Estado e em especial os
de Timóteo, Coronel Fabriciano e lpatinga, no Vale do Aço. 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, 25 de setembro de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Célio Moreira - Cecília Ferramenta.

ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 24/9/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputadôs
José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Fábio Avelar,
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 apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e
comunica recebimento de ofício do Deputado Fahim Sawan, em que
encaminha estudo elaborado pelo Sr. Luciano Palis Horta, de
Uberaba, sobre os malefícios do horário de verão e solicita sua
suspensão. 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 o
Parecer para o 10 Turno, do Projeto de Lei n° 143/2003, que conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, 3 e 4, que apresenta (relator: Deputado
Fábio Avelar). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos n

o
s 1.380/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho,

e 1.400/2003, do Deputado Doutor Viana. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
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da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em que solicita
seja realizada visita desta Comissão ao Município de Lagoa da Prata,
com os convidados que menciona, para verificar 'in loco" os graves
distúrbios ambientais provocados pelo desvio do curso do rio São
Francisco por empresa agropecuária, com emenda do Deputado
Fábio Avelar, que solicita sejam convidados também os membros
desta Casa integrantes da CIPE São Francisco; Doutor Ronaldo, em
que solicita seja realizada reunião para ouvir os integrantes da
Expedição Manuelzão, que estão percorrendo o rio das Velhas; Fábio
Avelar, em que solicita seja realizada reunião no Município de Confins
para debater, em audiência pública, o estágio atual do processo de
contaminação de suas lagoas, bem como avaliar as ações tomadas
pela Secretaria de Meio Ambiente; André Quintão, em que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Participação Popular, de
Meio Ambiente e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
destinada à discussão, em debate público, do 2° Festival Lixo e
Cidadania, nos termos da Proposta de Ação Popular n° 4/2003; Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a forma de participação da CEMIG no Projeto
Jequitaí, com emenda do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja
convidado a participar da reunião o Presidente da COPASA-MO. Em
seguida, a Presidente recebe do Deputado Paulo Cesar parecer
técnico, elaborado pela Ecodinâmica, sobre a área onde a
administração pública de Nova Serrana pretende implantar o aterro
sanitário municipal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2003.
Doutor Ronaldo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 252/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição sob comento, do Deputado Paulo Piau, origina-se do
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desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.508/2002, do mesmo
Deputado, e tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Loja Maçônica Urciano José Ribeiro, com sede no Município de Araxá.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Cabe esclarecer que, de acordo com a documentação que

acompanha o projeto, a referida loja maçônica é uma entidade dotada
de personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de
dois anos, servindo desinteressadamente à coletividade, e os
membros de sua direção, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o parágrafo único do art, 80 do estatuto da entidade
prevê que, em caso de dissolução, o seu patrimônio será incorporado
aos bens do Grande Oriente de Minas Gerais, enquanto o parágrafo
único do art. 15 determina que os cargos da administração não serão
remunerados.

Dessa forma, não encontramos vicio impeditivo da tramitação do
projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 252/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2002.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 381/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 381/2003, do Deputado Ermano Batista, objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Aldeia dos Essênios
220, com sede no Município de lpatinga.

Publicada em 3/4/2003, 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
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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, que não recebem pelo
exercício de suas funções.

Além do mais, o parágrafo único do art. 1° de seu estatuto prevê que
seus Diretores exercerão gratuitamente os respectivos cargos.

Já sobre o destino do patrimônio, o texto estatutário não é
inteiramente claro; assim, cumpre-nos citar o art. 61 do Código Civil,
sintetizado nos seguintes termos: dissolvida a associação, o
remanescente de seu patrimônio líquido será destinado à entidade de
fins não econômicos designada no estatuto ou, omisso este, por
deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou
federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 381/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 402/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A Deputada Maria José Haueisen, autora do projeto de lei em tela,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Filadélfia -
AF -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Publicada em 3/4/2003, vem a matéria a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Todos os requisitos definidos no art. 1 da Lei n°12.972, de 27/7/98,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública estadual, foram
documentalmente comprovados pela entidade interessada no
agraciamento com o correspondente título declaratório.
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Além do mais, constatamos que a entidade funciona há mais de

dois anos e tem personalidade jurídica e que os membros de sua
diretoria não serão remunerados pelo desempenho de suas funções e
são pessoas idôneas.

Afirmamos ainda que no estatuto da entidade, mais especificamente
no parágrafo único do art. 10, há previsão de se destinarem os bens
da entidade a outra congênere no caso de extinção; e que o art. 12 do
mesmo diploma prevê a não-remuneração dos membros da diretoria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 402/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 409/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 409/2003, do Deputado Miguel Martini, objetiva
declarar de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de
Comunicação de Resplendor, com sede nesse município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no diário oficial, em 3/4/2003, e a seguir
encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente 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.

Ademais, está disposto em seu estatuto que a sociedade não
remunerará nenhum dos membros de seu Conselho Diretor, de seu
Conselho Consultivo nem de seu Conselho de Programação pelo
exercício de suas funções (art. 33) e que, em caso de dissolução,
seus bens serão destinados ao patrimônio da Inspetoria São João
Bosco ou entidade congênere (ai. 91).

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. 1° da Lei
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n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública no Estado.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 409/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 443/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 443/2003, da Deputada Cecilia Ferramenta,
objetiva declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial Eclético
Maria da Cruz - NAEMEC -, com sede no Município de Ipatinga.

Publicada em 4/4/2003, 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
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado sejam 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,
inclusive, que o art. 23 do estatuto da entidade prevê que as
atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas e o art. 28
determina que, em caso de extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a uma instituição congênere, em funcionamento no
Município de Ipatinga, com registro no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 443/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 47512003

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
tela pretende seja declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Ubari, com sede no
Município de Ubá.

A proposição foi publicada em 4/4/2003 e a seguir encaminhada a
esta Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente, atendo-
se aos lindes estabelecidos no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que compõe os autos do processo, verifica-se que a entidade atende
a todas elas. Além do mais, constatamos, em particular, que o inciso
III do art. 8° de seu estatuto prevê que as atividades dos membros de
sua diretoria não serão remuneradas, enquanto o inciso IV do ai. 24
determina que, em caso de dissolução, seu patrimônio será destinado
a uma instituição congênere.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n°475/2003, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°488/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Júlio, visa a declarar
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE - de Araújos, com sede nesse município.

Publicada em 4/4/2003, 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
Trata o projeto de lei sob comento de declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Araújos.
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A entidade ora examinada é pessoa jurídica, conforme comprova
a documentação juntada ao processo e, de acordo com o atestado da
autoridade competente, funciona há mais de dois anos no Município
de Araújos, contando com diretoria idônea, cujos membros não são
remunerados pelos cargos que exercem.

Além de tudo, ela prevê em seu estatuto, no § 2 0 do art. 11, a não-
remuneração das atividades dos Diretores e conselheiros, vedado a
eles o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação, além
de outras vantagens e, no parágrafo único do art. 32, a destinação do
patrimônio, em caso de dissolução, a uma entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Preenche, assim, entre outros, os requisitos estabelecidos na Lei n°
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a matéria, tornando-se a
entidade habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n°488/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 726/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 726/2003, do Deputado Carlos Pimenta, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de São João do Paraíso, com sede nesse
município.

Após ser publicada em 22/5/2003, a proposição foi 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 dos cargos que ocupam.
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Por outro lado, o § 20 do art. 11 do estatuto da referida entidade

prevê que o exercício das funções dos membros da Diretoria, do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal será inteiramente gratuito,
enquanto o parágrafo único do art. 33 determina que, sendo ela
dissolvida, seu patrimônio será revertido a instituição congênere.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 726/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonidio

Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 729/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 729/2003, da Deputada Ana Maria Resende, visa
a declarar de utilidade pública o Lions Clube de Visconde do Rio
Branco, com sede nesse município.

Publicada em 22/5/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102 1 III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública. Constatamos, também, que a "seção O" do art. 70
prevê que nenhum dirigente receberá compensação por serviços
prestados, sendo suas atividades inteiramente gratuitas, enquanto a
"seção E" do art. 1° - da alteração estatutária - determina que, em
caso de dissolução da entidade, seu patrimônio líquido será destinado
a uma instituição congênere, juridicamente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 729/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.

rs



1595
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°730/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em análise
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Milagre, com sede na localidade de Bom Jesus
do Bagre, Município de Belo Oriente.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 23/5/2003,
e, a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, se encontra em funcionamento no Estado há mais de
dois anos, e os seus diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam.

E oportuno trazer à baila o inciso V do art. 3 0 e o art. 24 do seu
estatuto, por estabelecerem, respectivamente, que a entidade não
remunera os membros de sua diretoria e que, em caso de dissolução,
seu patrimônio será doado a entidade filantrópica existente no
Município de Belo Oriente, de preferência às existentes nas
proximidades do Bairro do Milagre.

Por fim, afirmamos que, à vista da documentação que se fez juntar
aos autos do processo, a entidade atende aos requisitos enunciados
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de
utilidade pública estadual; todavia, objetivando retificar o nome da
entidade e suprimir a localidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 730/2003 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 de

rs
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Moradores do Bairro Milagre, com sede no Município de Belo
Oriente.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°748/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado João Bittar, por meio do Projeto de Lei n° 748/2003,
pretende seja declarado de utilidade pública o Núcleo dos
Ostomizados de Uberlândia, com sede nesse município.

Publicada em 24/5/2003, 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 medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais e examinando-se a documentação
que compõe os autos do processo, constatamos que o mencionado
Núcleo atende a todas elas. Verificamos, além disso, que o art. 26 do
seu estatuto determina que, em caso de dissolução da entidade, os
bens que possuir serão destinados a outro serviço desenvolvido por
instituição congênere, enquanto o art. 27 prevê a não-remuneração de
seus membros por trabalhos realizados no exercício de seus cargos.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de lei n° 748/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°820/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em questão tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação Ativa dos
Moradores do Bairro São Judas Tadeu, com sede no Município de
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Ponte Nova.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 19/6/2003 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 sãõ remunerados, e os diretores são pessoas
reconhecidamente idôneas.

Oportunamente, constatamos também que o art. 30 do seu estatuto
prevê que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a uma congênere localizada no Município de Ponte
Nova. Ainda, em seu art. 7°, parágrafo único, está previsto que as
atividades dos diretores, conselheiros ou instituidores, bem como dos
sócios não poderão ser remuneradas.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717/98, que dispõe sobre õ processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, portanto, óbice à
tramitação do projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 820/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonidio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°833/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 833/2003, do Deputado Pedro Pinduca, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Divulgadora de Cultura do
Estado de Minas Gerais - ADCULTURA -, com sede no Município de
Betim.

Publicada em 24/6/2003, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamentcs no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. l' da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos, além
disso, que o art. 21 do estatuto da entidade veda conceder
remuneração, vantagens ou benefícios a dirigente, conselheiro,
associado ou instituidor, e o art. 32, § 2°, determina que, em caso de
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a uma
instituição congênere.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 833/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°851/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado José Henrique, por meio do Projeto de Lei n°851/2003,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Monsenhor Geraldo da
Costa Vai de Abre Campo, com sede nesse Município.

Publicado em 27/6/2003, 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 Creche Monsenhor Geraldo da Costa Vai de Abre Campo,

constituída há mais de dois anos no Estado, serve
desinteressadamente à coletividade, e sua diretoria é composta de
pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo exercício
de suas funções (art. 8 0 , parágrafo único do estatuto). Portanto,
verifica-se que a entidade atende plenamente aos preceitos
enunciados no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais as
entidades podem ser declaradas de utilidade pública estadual.

Trata ainda seu estatuto, no seu art. 31, da destinação dos bens
remanescentes a outra instituição congênere devidamente registrada

rÀ'
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no Conselho Nacional de Assistência Social.

Diante do exposto, não encontramos o que impeça a tramitação da
matéria na Casa.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 851/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 856/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Vanessa Lucas, o projeto de lei em tela tem
por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Baixa Alegre e Regiões Circunvizinhas - ACBARC -'
com sede no Município de Novo Oriente de Minas.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo" e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Do exame da documentação juntada ao processo, constata-se que a

Associação em referência é uma entidade instituída e em
funcionamento no Estado há mais de dois anos, servindo
desinteressadamente à coletividade; é dotada de personalidade
jurídica, e os membros de sua diretoria, reconhecidamente idôneos,
não são remunerados pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto dessa entidade prevê, em seu art. 29,
a não-remuneração das atividades desenvolvidas pelos diretores,
conselheiros e sócios e, no art. 35, a destinação de seus bens, em
caso de dissolução, a instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Infere-se, pois, que, no caso, estão inteiramente atendidas, além de
outras, as exigências contidas no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/1998, que rege a matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 856/2003.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 858/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Cesar, por meio do projeto de lei em epígrafe,
pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Esperança e Vida - ACEV -, com sede no Município de Nova Serrana.

Publicada em 3/7/2003, a matéria foi encaminhada a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do ai. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fufldamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina a matéria.

Verificamos que o art. 21 do estatuto da entidade prevê que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas,
sendo vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem. Já o art. 25 do estatuto determina que, no
caso de dissolução, os bens remanescentes serão destinados a outra
instituição congênere, com personalidade jurídica, que esteja
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Uma vez que as condições mencionadas na lei citada foram
inteiramente atendidas, conforme se pode constatar da análise dos
autos do processo, não encontramos óbice de natureza jurídica,
constitucional ou legal à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 858/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°859/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Deputado Sebastião Navarro Vieira, por meio do Projeto de

Lei n° 859/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação Folclórica Santos Reis de Santa Cruz da Prata, com sede
no Município de Guaranésia.

Publicada em 3/7/2003, 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
Os requisitos para que as sociedades civis em funcionamento no

Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. l°da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Verificamos que o art. 37 do estatuto da entidade prevê que seus
Diretores e Conselheiros não receberão remuneração, e o art. 41
determina que, em caso de extinção, seu patrimônio será destinado a
uma entidade congênere sem fins lubrativos, legalmente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Pelo exame da documentação que instruiu os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas na
citada lei, razão pela qual não vislumbramos óbice à aprovação do
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 859/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 876/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei em tela
tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Serviço
Voluntário de Resgate - SEVOR -, com sede no Município de João
Monlevade.

A proposição foi publicada em 10/7/2003 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
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Os requisitos para que as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado possam ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 10 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.

Verifica-se, em especial, no art. 44 do estatuto da entidade que os
"membros do SEVOR exercerão suas funções sem remuneração, não
existindo nenhum laço empregatício entre a instituição e os
associados", enquanto o § 1° do art. 6° determina que, em caso de
dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado a outra
entidade congênere.

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos
óbice à tramitação da matéria. Todavia, objetivando corrigir o nome da
entidade, apresentamos emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 876/2003 com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Serviço Voluntário de

Resgate - SEVOR -, com sede no Município de João Monlevade.".
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonidio

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 897/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do projeto de lei em
referência, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Asilo
Pousada dos Berto da Sociedade de São Vicente de Paulo de Arcos,
com sede nesse município.

Publicada em 17/7/2003, a matéria foi encaminhada a este
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

rÃ"
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Fundamentação

A matéria consubstanciada no projeto está conforme a Lei n° 12.972,
de 27/7/98, que estabelece como requisito para se declarar uma
entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente à coletividade.

Verificamos, outrossim, no art. 19 do estatuto da instituição, o
compromisso de que as atividades dos dirigentes, Conselheiros e
instituidores, bem como as dos associados, serão inteiramente
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e que, sendo ela dissolvida, seu patrimônio
será destinado a uma entidade congênere, juridicamente constituída,
conforme está disposto no art. 21.

Constatada, na análise da documentação juntada aos autos, a
conformidade com a lei e com os procedimentos internos adotados,
não vemos por que opormos óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas	razões	aludidas,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 897/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 904/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Durval Angelo, por meio do projeto de lei em epígrafe,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Pio XII de
Esporte Amador, com sede no Município de Espera Feliz.

Publicada em 17/7/2003, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão, à qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece como requisitos para se
declarar uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica de
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direito privado, ter em sua direção pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções, e estar em
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente á coletividade.

Verificamos ainda no art. 32 do estatuto da entidade o compromisso
de que os cargos de direção serão exercidos sem remuneração e, no
art. 42, a disposição de que, em caso de dissolução da instituição, os
bens remanescentes serão destinados a outra instituição filantrópica,
com personalidade jurídica, que esteja registrada no município.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 904/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°905/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Acaiaca, com sede nesse
município.

A proposição foi publicada em 17/7/2003 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 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, a saber:
devem elas possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há
mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida idoneidade, não
podem ser remunerados pelo exercício de seus cargos.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se que o § 2°
do art. 11 do estatuto da entidade estabelece que os membros do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não podem ser remunerados
a qualquer título, sendo vedada a distribuição de lucros, bonificações
e outras vantagens a dirigentes, conselheiros ou associados, sob
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qualquer forma ou pretexto; enquanto o art. 33 determina que, em
caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será destinado a
outra entidade congênere.

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos
óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 905/2003 na
forma original.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio..

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 908/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatófrio

De iniciativa do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Clube da Melhor IdadeS
de Bem com a Vida, com sede no Município de Pompéu.

Publicada em 17/7/2003, 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 medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

Examinando a documentação que compõe os autos do processo,
constatamos que o mencionado clube atende a todas as exigências
legais. Verificamos que o § 3 0 do art. 37 do estatuto da entidade prevê
que nenhum cargo da diretoria será remunerado e o art. 61 estabelece
que, em caso de dissolução da entidade, seu eventual patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou no
Conselho Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 908/2003, com a seguinte Emenda n°
1.
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EMENDA N°1

"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade
de Bem Com a Vida, com sede no Município de Pompéu.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonidio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°909/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Pedro Pinduca, por meio do projeto de lei em
referência, tem por objetivo declarar dê utilidade pública a
Fraternidade Espírita Esperança - FEE -, com sede no Município de
Betim.

Publicada em 17/7/2003, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão para exame preliminar, conforme dispõe o 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, de acordo com o atestado da
autoridade competente, funciona há mais de dois anos, sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que
exercem, conforme estabelece o art. 21 de seu estatuto. Já o art. 25
de seu estatuto determina que, em caso de extinção da entidade, seu
patrimônio será destinado a uma instituição espírita legalmente
constituída, em funcionamento na localidade há pelo menos 10 anos.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, torna-se habilitada ao título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 909.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°910/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela
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tem por escopo seja declarada de utilidade pública o Lar São
Vicente de Paulo de Cássia, com sede nesse município.

A proposição foi publicada em 17/7/2003 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.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se que esta
atende as exigências instituídas na lei. Além disso, o art. 6 0 do seu
estatuto estabelece que as atividades desenvolvidas pelos membros
da diretoria sejam inteiramente gratuitas, enquanto o art. 21 determina
que, em caso de dissolução, seu patrimônio remanescente será
destinado a uma entidade congênere.

Observados os requisitos legais e procedimentais, não encontramos
óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 910/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 91112003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio do Projeto de Lei n° 911/2003 2 o Deputado Sebastião
Navarro Vieira pretende seja declarado de utilidade pública o Lar São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Conceição da Aparecida.

Publicada em 17/7/2003, 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
0 reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo projeto de lei
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sob comento sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, enunciadas em seu art. 1°. Analisando os autos do
processo, verificamos a observância de tais normas e,
particularmente, no art. 31, alínea "d", do estatuto da entidade, a
previsão de que os cargos de sua diretoria, do Conselho Fiscal e
associados não são remunerados.

Sobre os bens da instituição, o art. 31, alínea 'e", do mesmo diploma
estatui a sua destinação a entidades congêneres, caso ela seja
dissolvida. Atendidos os preceitos legais, não acreditamos haver
razão para obstar a tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em	face	do	aduzido,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°911/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2903.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Ermano

Batista - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°912/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em tela tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Fervedouro, com sede nesse município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 17/7/2003 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. 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 da citada lei. Verificamos ainda que
o § 20 do art. 11 da entidade regulamenta a não-remuneração de seus
diretores pelos trabalhos ali desenvolvidos. Já o parágrafo único do
art. 33 determina que o patrimônio da entidade, em caso de extinção,
seja destinado a estabelecimento congênere.
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Portanto, não vislumbramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°912/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°915/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Vila Vicentina
Joaquim Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira.

A proposição foi publicada em 7/8/2003 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 de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão enunciados no art. 1° da Lei n° 12.972, de
27/7/98, a saber: devem elas possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, e seus diretores, de reconhecida
idoneidade, não podem ser remunerados pelo exercício de seus
cargos.

Por outro lado, verifica-se no art. 20 do estatuto da entidade que as
atividades desenvolvidas pelos membros da diretoria e do conselho
fiscal serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucro, gratificação, bonificação e vantagens; enquanto o art. 22
determina que, em caso de dissolução, 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°915/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano
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Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°917/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
tela tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Assistência
Social Pio XII, com sede no Município de Frutal.

A proposição foi publicada em 7/8/2003 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.

A vista da documentação anexada ao projeto, verifica-se o pleno
atendimento da norma. O § 3 0 do art. 14 do estatuto da entidade
estabelece que as atividades desenvolvidas pelos membros da
diretoria, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes serão inteiramente gratuitas. Já o art. 32 determina que,
dissolvida a instituição, seu patrimônio remanescente será destinado a
uma entidade 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° 917/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°921/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
tem por objetivo seja declarado de utilidade pública o Recanto de
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Apoio à Vida - REAVIDA -, com sede no Município de Monte Sião.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, foi a
proposição publicada no "Diário do Legislativo", em 7/8/2003 e, a
seguir, encaminhada a esta Comissão, a fim de se examinarem
preliminarmente os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Em análise à documentação que instrui os autos do processo,

constatou-se que a referida entidade possui personalidade jurídica,
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos e seus diretores
são pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas por suas
funções.

Verifica-se, ainda, que o art. 35 do estatuto da entidade dispõe que
as atividades dos dirigentes e conselheiros serão inteiramente
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, bonificação ou
vantagem, e o art. 39, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a uma entidade congênere, legalmente
constituída.

Estão atendidos, portanto, entre outros, os requisitos estabelecidos
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, não havendo, assim, óbice à
continuidade da tramitação do referido projeto.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 921/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonidio

Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°924/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Sargento Rodrigues, por meio do Projeto de Lei n°
924/2003, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Efhatá, com sede no Município de Contagem.

Publicada em 7/8/2003, 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
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Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do
projeto em exame.

Verificamos, também, que o parágrafo único do art. 21 do estatuto
da entidade determina que, em caso de dissolução, os seus bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere e o art.
23 prevê que as atividades dos diretores e membros do Conselho
Fiscal e Administrativo serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idadé

e legalidade do Projeto de Lei n° 924/2003, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°925/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio do Projeto de Lei n° 925/2003, o Deputado Zé Maia
pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de Cidadania
Negra de Monte Carmelo, com sede nesse município.

Publicada em 7/8/2003, a matéria vem a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do
projeto.

Além do mais, o art. 16 do estatuto da entidade prevê que nenhum
membro da diretoria ou do conselho fiscal será remunerado, enquanto
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o art. 40 determina que, dissolvida a associação, o remanescente
do seu patrimônio líquido será destinado a entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 925/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ermano

Batista - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°927/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Célio Moreira, por meio do Projeto de Lei n° 927/2003,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Bem Viver Rio Grande, com sede no Município de
Diamantina.

Publicada em 8/8/2003, 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 medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e dá outras providências.

A par de tais exigências legais, examinando a documentação que
compõe os autos do processo, constatamos que a mencionada
Associação atende a todas elas. Verificamos ainda que o art. 27 do
seu estatuto prevê que o exercício dos cargos da diretoria será
inteiramente gratuito, enquanto o art. 31 determina que, dissolvida a
instituição, os bens remanescentes serão destinados a outra entidade
congênere, com personalidade jurídica, que esteja registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Apenas para acrescentar a sigla da entidade, apresentamos emenda
ao projeto, que dá nova redação ao art. 1°.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do Projeto de Lei n° 927/2003, com a Emenda n° 1,
apresentada a seguir.
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EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Bem Viver Rio Grande - ACRVRG -, com sede no
Município de Diamantina.".

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°211/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 211/2003
torna obrigatória a exibição de filme publicitário esclarecendo as
conseqüências do uso de drogas, antes das sessões principais, em
todos os cinemas do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo", no dia 10/3/2003, 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. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva tornar obrigatória a exibição, nas

salas de cinema do Estado, antes das sessões principais, de filme
publicitário esclarecendo as conseqüências do uso de drogas, filme
esse que deverá ser elaborado sob a supervisão técnica de uma
equipe multidisciplinar de servidores da Secretaria da Saúde e da
Secretaria da Educação.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que o Estado
detém competência para legislar sobre a matéria, porquanto esta trata
de aspectos referentes à cultura e à saúde, o que autoriza a produção
normativa estadual na via da legislação concorrente, conforme dispõe
o art. 24 da Constituição da República, vazado nos seguintes termos:

"Art. 24- Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;".
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Com efeito, é inegável o caráter cultural próprio da atividade

cinematográfica. Outrossim, a veiculação de mensagens publicitárias
de combate às drogas caracteriza-se como iniciativa voltada
inequivocamente para a proteção da saúde.

Vê-se que o objetivo que anima o projeto em exame é infundir nas
pessoas um maior grau de conscientização acerca dos malefícios
causados pelo uso de drogas, o que seria feito mediante a
transmissão de mensagens educativas nas salas de cinema. Dessa
forma, reponta com clareza o propósito de proteção à saúde, a partir
de uma atividade de natureza cultural.

E preciso reconhecer que os jovens, público-alvo da ação de..
traficantes, são, em regra, assíduos freqüentadores das salas de
cinema, circunstância que asseguraria o alcance e a eficácia da
medida legislativa proposta, já que um maior grau de conscientização,
por parte dos jovens, acerca dos malefícios da droga certamente
diminuiria sua vulnerabilidade com relação ao uso de entorpecentes.

Cite-se ainda o disposto no § 3 0 do art. 222 da Constituição do
Estado, segundo o qual "a prevenção ou dependência de drogas e
afins é dever do Estado, que prestará atendimento especializado à
criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo ações que
auxiliem sua integração na comunidade, na forma da lei". Este
dispositivo ensejou a edição da Lei n° 11.544, de 25/7/94, que contém
disposições normativas densificadoras de tal comando constitucional.
Além desse diploma normativo, foram editadas a Lei n° 13.080, de
30/12198, que dispõe sobre a promoção de campanha de combate às
drogas, e a Lei n° 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo Estadual de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes -FUNPREM.

Isso posto, resulta inequívoca a competência da Assembléia para
legislar sobre o assunto. Entretanto, com vistas a evitar uma
excessiva fragmentação normativa, e afinados com o espírito de
consolidação das leis, julgamos oportuna a formulação de um
substitutivo ao projeto de modo que a matéria nele tratada, em vez de
se constituir numa lei autônoma, venha a somar-se às disposições já
contidas na citada Lei n° 11.544, de 1994. Ao ensejo da formulação
desse substitutivo, julgamos necessária uma modificação do disposto
no art. 20 do projeto, que confere expressamente atribuições às
Secretaria da Saúde e da Educação. Ora, a definição dos órgãos

rÃ



1616
competentes para a fiel execução das leis insere-se no domínio
discricionário do Executivo, razão pela qual o mais adequado seria a
previsão legal de que decreto regulamentar disciplinasse a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 211/2003 na forma do Substitutivo n°
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o disposto na Lei n° 11.544, de 25 de julho de 1994, que

regulamenta o § 30 do art. 222, da Constituição do Estado, tornando
obrigatória, nos cinemas do Estado, antes das sessões principais, a
exibição de um filme publicitário sobre as conseqüências do uso de
drogas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida do

seguinte art. 2 0 , renumerando-se os demais:
"Art. 2 0 - E obrigatória a exibição, nas salas de cinema do Estado,

antes das sessões principais, de filme publicitário esclarecendo as
conseqüências do uso de drogas.

Parágrafo único - Decreto do Poder Executivo definirá os órgãos
competentes para a elaboração do filme de que trata este artigo, bem
como as sanções cabíveis na hipótese de seu descumprimento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Durval Angelo, relator - Leonídio

Bouças - Ermano Batista - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°302/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em exame,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.786/2001, altera
dispositivos da Lei n° 12.919, de 29/7/98, e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à de Administração Pública. Cabe a
esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, inconstitucional idade e ilegalidade, nos termos do art.
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102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende alterar a Lei n° 12.919, de 29/6/98,

que dispõe sobre os concursos de ingresso e de remoção nos
serviços notariais e de registros, previstos na Lei Federal n° 8.935, de
18(11/94, e dá outras providências.

E importante ressaltar que a Constituição Federal imprimiu um norte
claro à matéria relativa às atividades dos notários e dos registradores,
explicitando, no "caput" do art. 236, que elas serão exercidas em
caráter privado, por delegação do poder público, ressalvados os casos
em que tais serviços já tenham sido oficializados. Em seguida, no § 1°
do mesmo dispositivo, a Carta Magna incumbiu o legislador ordinário
de regular essas atividades, estabelecer as responsabilidades civil e
criminal delas decorrentes e definir as regras de sua fiscalização pelo
Poder Judiciário. Por fim, no §30 do citado artigo, a Constituição
inovou, consagrando o concurso público como única via, não só para
a primeira investidura na titularidade de serventia do foro extrajudicial,
como também para a remoção para outra serventia.

Em 1994, o art. 236 da Constituição da República foi regulamentado
com a promulgação da Lei Federal n° 8.935, que disciplinou os
serviços notariais e de registro. De acordo com a definição trazida
pela lei, tais serviços são os de organização técnica e administrativa
destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia
dos atos jurídicos, devendo o concurso para a sua delegação ser
realizado pelo Poder Judiciário ( art. 15). Estabelece, ainda, o referido
diploma legal, que a legislação estadual deverá dispor sobre as
normas e os critérios para o concurso de remoção.

No âmbito estadual, a Lei n°12.919, de 29/7/98, cuidou de
estabelecer as normas para o ingresso e a remoção nos serviços
notariais e de registro do Estado, complementando a normatização
existente com o detalhamento necessário ao perfeito cumprimento dos
ditames constitucionais.

O projeto de lei em análise pretende, pois, alterar a legislação
estadual vigente, buscando, especialmente, conferir maior eficiência
no provimento das serventias vagas.

Apesar da nobre intenção do legislador e dos diversos aspectos
meritórios consignados no projeto, encontramos óbice de natureza
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formal à sua tramitação.

Com efeito, o art. 96, da Constituição Federal, prevê que compete
privativamente aos tribunais organizar suas secretarias e os serviços
auxiliares que lhes forem vinculados, bem como propor ao Poder
Legislativo a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus
serviços auxiliares, como também a alteração da organização e da
divisão judiciárias (inciso 1, alínea "b", e inciso II, alíneas "b" e "d", do
art. 96 da Constituição Federal).

E importante destacar que as serventias notariais e de registros são
tratadas pela referida norma federal como serviços destinados a
auxiliar o Poder Judiciário na garantia, publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos, devendo o concurso para a
sua delegação ser realizado por aquele Poder. Registre-se também
que esse é o posicionamênto adotado pelo Supremo Tribunal Federal,
que, ao julgar a Ação Direta de In constitucional idade n°1935,
entendeu que a criação de serventias cartoriais e o provimento dos
seus cargos são matérias afetas à organização judiciária e de
iniciativa dos tribunais de justiça, nos termos do art. 96, II, alíneas "b"
e "d", da Constituição Federal. Em sua decisão liminar, referendada
por unanimidade pelos demais Ministros, o relator, Ministro Marco
Aurélio de Meio, afirmou categoricamente que não vê "como dissociar
os cartórios da própria organização, no sentido abrangente, do
Judiciário".

Também o art. 98 da Constituição Estadual confere ao Tribunal de
Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do
Estado, que deverá conter a previsão das estruturas administrativa,
judiciária, notarial e de registro.

Ademais, importa consignar que a própria Lei n° 12.919, de 1998,
que se pretende alterar, teve o seu procedimento legislativo iniciado
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, no que foi acolhido por esta
Casa. Tal lei, em seu art. 2 0, determina expressamente que as
delegações para o exercício das atividades notariais e de registro são
criadas por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Como essa lei se encontra vigente e a alteração ora proposta nem
sequer incide sobre o citado art. 2 0, não há como sustentar a
competência do legislador de inaugurar o processo legislativo para
disciplinar o concurso para ingresso e remoção nos serviços notariais
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e de registro.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 302/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°571/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Jõ Moraes, o Projeto de Lei n° 571/2003
disciplina as atividades a serem adotadas na prevenção e no combate
às inundações e dá outras providências.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 5/4/2003 e
distribuída a esta Comissão, à de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Na reunião de 12/6/2003, esta Comissão aprovou requerimento
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Gabinete
Militar do Governador do Estado, a fim de que a Coordenadoria de
Defesa Civil - CEDEC - se manifestasse sobre a viabilidade técnica da
medida proposta. Esgotado o prazo previsto no art. 301 do Diploma
Regimental sem ter havido resposta ao pedido de diligência,
passamos a examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição pretende que o Governo do Estado desenvolva política

pública destinada à prevenção e ao combate a inundações, nos
termos dos seus arts. 20 a 10. Entre as ações, prevê a implementação
de Campanhas de Educação Sanitária e Ambiental, a instituição da
Semana de Combate às Inundações no calendário da rede estadual
de ensino, a criação da Comissão Estadual de Prevenção contra
Enchentes, a realização de serviços de diagnóstico, a elaboração de
projetos básicos de drenagem de cursos d'água por institutos e
entidades estaduais, a celebração de convênios com vistas à
implantação de frente de trabalho e, finalmente, o incentivo à criação
de brigadas voluntárias, não remuneradas, as quais terão redução de
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10% do ITCD e do IPVA.

A Constituição Federal estabelece, no art. 21, XVIII, que cabe à
União, exclusivamente, planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as
inundações. Por sua vez, o art. 144, § 5 0 , determina que compete aos
Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei,
a execução de atividades de defesa civil.

O Decreto Federal n° 895, de 16/8/93, que dispõe sobre a
organização do Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC -, nos
seus arts. 20 a 60, define os objetivos do SINDEC, conceitua defesa
civil, situação de emergência e estado de calamidade. Além disso,
estabelece os órgãos componentes do SINDEC, entre os quais o
Conselho Nacional de Defesa Civil, ao qual incumbe aprovar as
políticas e as diretrizes de ação governamental de defesa civil e
aprovar os critérios para a declaração, a homologação e o
reconhecimento de situação de emergência ou de estado de
calamidade pública.

Aos órgãos estaduais e municipais encarregados da defesa civil, o
decreto atribui, no art. 9°, competência para elaborar e implementar
planos, programas e projetos e executar a distribuição e o controle
dos suprimentos necessários ao abastecimento em situações de
desastre.

No âmbito estadual, a Lei n° 7.157, de 7/12/77, regulamentada pelo
Decreto n° 19.077, de 17/2/78, dispõe sobre a 000rdenadoria
Estadual de Defesa Civil - CEDEC - e o Fundo Especial para
Calamidade Pública - FUNECAP.

No art. 1° do citado decreto, a atividade de defesa civil consiste na
"prestação de auxílio material e moral a população, bem como na
restauração de serviço público, compreendendo medidas de
prevenção e assistência, inclusive de socorro e recuperação,
destinadas a evitar ou limitar os riscos e perdas previsíveis ou
decorrentes de situação de emergência ou do estado de calamidade
pública". O art. 60 arrola entre as atribuições da CEDEC o
planejamento e a coordenação da atividade estadual de defesa civil; a
convocação ou solicitação de cooperação de órgãos ou entidades
estaduais, federais, municipais, internacionais e da iniciativa privada; o
incentivo à criação de comissões municipais de defesa civil.
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A Lei Delegada n° 51, de 21/1/2003, reafirma, no art. 2 0, a

competência do Gabinete Militar do Governador do Estado para
planejar, coordenar e executar as atividades de defesa civil. E
importante esclarecer que a CEDEC é órgão integrante da estrutura
do Gabinete Militar, nos termos do art. 30, II, da referida lei.

Ressaltamos, ainda, no plano da legislação estadual, o Decreto n°
40.928, de 16/2/2000, que cria o Programa Estadual de Controle de
Enchentes e Recuperação de Vales. De acordo com o seu art. 1, o
programa destina-se à promoção de ações do Estado com vistas à
defesa permanente contra inundações e à preservação do meio
ambiente, em articulação com os comitês de bacias hidrográficas de
que trata a Lei n° 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política
estadual de recursos hídricos. Para a implementação desse programa,
foi instituído grupo de trabalho encarregado da elaboração do plano
de sustentação financeira de obras de barramentos e integrado por
representantes do BDMG, da SEMAD e da COPASA-MO.

Portanto, há vasta legislação tratando do assunto nos planos federal
e estadual. Após examinarmos as disposições do projeto à luz dessa
legislação, constatamos que os arts. 1°, 40, 50 , 60 , 70 e 9° não inovam
o ordenamento jurídico e, em alguns casos, contrariam as regras de
iniciativa privativa do processo legislativo.

A obrigação do Estado de desenvolver política pública voltada para
a prevenção e o combate a inundações, priorizando os municípios
decretados em estado de calamidade pública ou em situação de
emergência, conforme consta no art. 1° do projeto em tela, já está
prevista no Decreto Federal n°40.928, de 2000, e na Lei n°7.157, de
1977.

A pretensão de criar uma Comissão Estadual de Prevenção contra
Enchentes, bem como uma Frente de Trabalho de Combate e
Prevenção às Inundações, conforme o previsto nos arts. 4 0 e 70 do
projeto, esbarram no art. 66, III, 'e" da Constituição do Estado, que
confere ao Chefe do Executivo a prerrogativa privativa de
desencadear o processo legislativo em matéria relacionada a
organização administrativa no âmbito desse Poder.

A realização de serviços de diagnóstico para a prevenção e o
controle de inundações, a celebração de convênios entre o Estado e
municípios, visando à oferta gratuita de recipientes coletores de
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entulhos, e entidades internacionais, para ações de defesa civil,
também já estão previstos na legislação citada. Ressalte-se, por
oportuno, que a celebração de convênio constitui medida de natureza
eminentemente administrativa; assim, não carece de autorização
legislativa específica, por constituir ato ordinário de administração.
Dessa forma, observamos o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, manifestado na ADIN n° 165, que declarou inconstitucional a
norma constante do inciso XXV do art. 61 da Constituição Estadual.
Segundo esse inciso, à Assembléia Legislativa competia autorizar
celebração de convênio pelo Governo do Estado com entidade de
direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência ou..
de interesse público, fosse efetivado sem essa autorização, desde que
encaminhado à Assembléia Legislativa nos dez dias úteiS
subseqüentes à sua celebração.

No art. 8°, § 2°, o projeto em estudb trata da redução de receita de
tributo para as brigadas voluntárias; o mencionado parágrafo deve ser
suprimido, por não atender as condições do ad. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Propomos também a supressão do art. 10,
por entender que a futura lei, se aprovada com as emendas
apresentadas, não gerará despesa. Ainda que gere, tal determinação
de que eventuais despesas decorrentes da execução da lei deverão
correr por conta de dotações orçamentárias próprias é desnecessária,
uma vez que constitui decorrência lógica do sistema normativo.

Por fim, apontamos que os dispositivos que se seguem ao art. 8 0 do
projeto receberam numeração incorreta - em vez de "art. 9° e
seguintes", consta "art. 7 0 , ad. 9° e seguintes". Assim, na Emenda n°
5, apresentada ao final deste parecer, fazemos menção ao conteúdo
do art. 70 a que desejamos nos referir.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 571/2003 com as
Emendas n

o
s 1 a 8, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 1°.

EMENDA N°2
Suprima-se o art. 4 0 .

EMENDA N°3

-A--
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Suprima-se o art. 50 .

EMENDA N°4
Suprima-se o art. 6 0 .

EMENDA N°5
Suprima-se o art. 70 , que trata da Frente de Trabalho de Combate e

Prevenção às Inundações.
EMENDA N°6

Suprima-se o § 20 do art. 80 .
EMENDA N°7

Suprima-se o art. 9 0 .
EMENDA N°8

Suprima-se o art. 10.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 583/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o Projeto de Lei n°
583/2003 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
ltaúna o imóvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo", de 5/4/2003, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para apreciação.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da proposição quanto aos aspectos de juridicidade
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar ao Poder

Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado, constituído de
terreno com área de aproximadamente 13.000m 2, correspondente à
Praça de Esportes JK e benfeitorias, para que o Município de ltaúna
possa destinar recursos orçamentários para sua manutenção e para o
desenvolvimento de projetos esportivos.

Devemos ressaltar que qualquer alienação de propriedade do
Estado deve ser feita com observância simultânea de normas do
direito privado e de preceitos de naturezas constitucional e
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administrativa. Na espécie, devemos atentar principalmente para
o que dispõe o art. 18, "caput", da Constituição mineira, o art. 17, c/c o
art. 25, da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, o art. 16, c/c o art. 116, da
Lei n° 9.444, de 25/11187, e os arts. 66, 67, 1.165 e seguintes do
Código Civil.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que normalmente a
validade do contrato civil de doação realizado pelo Estado com bem
imóvel de sua propriedade depende da outorga de específica
autorização legislativa, da existência de interesse público claramente
justificado e da realização de avaliação e de licitação. Ademais, o bem
não pode estar afeto ao uso comum do povo nem ao atendimento de
finalidade administrativa especial.

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos ser necessário
averiguar o atendimento desses requisitos no caso em tela.

De pronto, verificamos estar o imóvel que se pretende doar
abrigando praça de esportes que demanda constante manutenção e
recursos para atender condignamente à coletividade. O interesse
público que envolve a operação é evidente. Como se sabe, a doação
em referência possibilitará ao Município de ltaúna manter, reformar e
construir instalações destinadas a práticas esportivas. O objetivo
primordial é oferecer lazer e esporte à população de menor poder
aquisitivo.

No que tange à realização de licitação, no caso em análise,
apresenta-se descabida. Estamos em face de hipótese de dispensa
de certame licitatório. Ademais, mesmo se a lei não tivesse
formalizado a dispensa, deveríamos ponderar que apenas ao poder
público municipal interessa o bem, para dar consecução aos objetivos
que ele se propôs. Quanto à avaliação, nada nos cabe observar,
senão que há de ser realizada pelo órgão competente do Poder
Executivo.

Finalmente, ressaltamos que o interesse público justificador da
operação deve ser revestido de garantias. Nesse sentido, foi
devidamente explicitada a destinação a ser dada ao bem, e foi ainda
determinada a sua reversão ao patrimônio do Estado, na hipótese do
não-atendimento do objetivo fixado, no prazo de cinco anos.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
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constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n°
583/2003.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Gilberto Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°867/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o Projeto de Lei n° 867/2003
dispõe sobre o pagamento de emolumentos por entidade de
assistência social ou que atue na área ambiental.

Publicada no 'Diário do Legislativo", de 5/7/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e dê
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Nos termos do art. 188 c/c o art. 102 do Regimento Interno, cumpre-
nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Para tanto, apensamos aos autos cópias das decisões do Supremo
Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos
1.624-5 e 1.778-5.

Fundamentação
O projeto pretende isentar as entidades de assistência social e as

que atuem na área ambiental reconhecidas pelo Estado como de
utilidade pública do pagamento de emolumentos cartorários. O
parágrafo único do art. 1° define as entidades de defesa do meio
ambiente beneficiárias. O art. 2 0 estabelece as condições para a
concessão da isenção.

No exame do Projeto de Lei n° 284/99, do ex-Deputado Hely
Tarqüínio, esta Comissão firmou entendimento segundo o qual o
Estado pode conceder tal isenção, tendo em vista que os cartórios
prestam serviço público por delegação do poder público. Dessa forma.
a regulamentação e o controle dos serviços cabem ao poder público,
mesmo que a sua execução seja desempenhada por terceiros, não
integrantes do corpo de servidores da administração.

Na análise do Projeto de Lei n° 175/95, do ex-Deputado Marcos
Helênio, esta Comissão também opinou favoravelmente à iniciativa
parlamentar de isentar do pagamento de emolumentos as entidades
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beneficentes de assistência social. Segundo o parecer emitido à
época, tais entidades prestam serviço de utilidade pública, e a
Constituição Federal, no § 70 do art. 195, garantiu o privilégio da
isenção da contribuição para a seguridade social para as que atendam
as exigências estabelecidas em lei. Convertido o referido projeto na
Lei n° 12.461, de 7/4/97, sobre ela foi intentada a Ação Direta de
In constitucional idade n° 1.624-5, pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil - ANOREG-BR.

A liminar foi indeferida em 1 0/8/97, e, no mérito, a mais alta Corte de
Justiça julgou a ação improcedente, conforme acórdão publicado no
"Diário da Justiça", de 13/6/2003.

A seguir transcrevemos a ementa desse acórdão:
"EMENTA: Constitucional. Tributário. Custas e Emolumentos. Lei

Estadual que concede isenção: Constitucionalidade. Lei 12.461, de
7/4/97, do Estado de Minas Gerais.

- Custas e emolumentos são espécies tributárias, classificando-se
como taxas. Precedentes do STF.

II - A União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida
competência para legislar concorrente mente sobre custas dos
serviços forenses, restringindo-se a competência da União, no âmbito
dessa legislação concorrente, ao estabelecimento de normas gerais,
certo que, inexistindo tais normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades
(C.F., art. 24, VI, § 1° e 3°).

III - Constitucionalidade da Lei 12.461/97, do Estado de Minas
Gerais, que isenta entidades beneficentes de assistência social do
pagamento de emolumentos.

IV - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.".
Portanto, a extensão da isenção do pagamento de emolumentos

cartorários para as entidades de defesa do meio ambiente, como
pretende o Projeto de Lei n° 867/2003, enquadra-se no mesmo
entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal.

Como emolumento tem natureza tributária, a proposição em análise
pode suscitar controvérsia jurídica à luz da Lei de Responsabilidade
Fiscal, de 415/2000. notadamente em face do seu art. 14, "caput" e
incisos 1 e II, que assim dispõem:

"Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
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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 da receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição".

Como iremos demonstrar adiante, o art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal não se aplica ao projeto em exame.

A Lei n° 12.725, de 30/12/97, que dispõe sobre contagem, cobrança
e pagamento de emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá
outras providências, estabelece o seguinte no art. 35:

"Art. 35 - O valor total dos emolumentos por atos extrajudiciais,
lançados ou não em livros de notas e em livros de registros públicos,
praticados pelos Tabeliães de Notas, Tabeliães de Protestos de
Títulos, Oficiais de Registro de Imóveis, Oficiais de Registro de Títulos
e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas e pelos Oficiais de
Registro de Distribuição de Protestos será acrescido de 34% (trinta e
quatro por cento), percentual esse que constituirá receita adicional
com destinação prevista no ad, 37.

§ 10 - A receita adicional prevista na letra "b" do item 2 da Tabela 1 e
na letra 'e" do item 6 da Tabela 4 será acrescida de 0,15% (zero
vírgula quinze por cento) sobre o valor patrimonial que exceder a
quantia de Cr$105.090,00 (cento e cinco mil e noventa reais).".

O inciso 1 do art. 37 determina que, do total arrecadado com os 34%
e 0,15% mencionados, 92% constituirão receita corrente ordinária do
Estado e 8% serão destinados a entidades e sindicatos não
componentes da Administração Pública.

No entanto, os arts. 35, 36 e 37 citados estão com sua eficácia
suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal e
publicada no "Diário da Justiça" de 31/3/2003, na Ação Direta de
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Inconstitucionalidade n o 1778-5, cuja ementa transcrevemos
abaixo:

"Ementa: Constitucional. Inconstitucionalidade dos arts. 35, 36 e 37
da Lei mineira n° 12.725/97. Serviços Cartorários. Custas e
Emolumentos. Acréscimo de percentual intitulado "receita adicional".
Ausência de relação com o exercício do poder de polícia ou a
utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível.
Incompetência dos Estados da Federação para instituir impostos
sobre os negócios notariais. Espécie que não configura taxa nem
imposto. Liminar deferida".

Trata-se, evidentemente, de uma decisão de natureza precária, não
definitiva. Não obstante, ela indica que a proposta em questão apenas
poderá repercutir negativamente na receita dos serviços extrajudiciais,
exercidos pelos particulares por delegação do poder público.

Assim, não vislumbramos óbice jurídico que impeça a regular
tramitação do projeto nesta Casa.

O Substitutivo n° 1, apresentado na conclusão, resulta da
necessidade de adequação do projeto à Lei n° 13.643, de 13/7/2000,
que dispõe sobre o pagamento de emolumentos por entidade de
assistência social. Como já existe legislação a respeito, não se
justifica a produção de nova lei, devendo-se apenas alterar a citada lei
e assim resguardar a numeração original.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 867/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 13.643, de 13 de julho de 2000, que dispõe sobre o

pagamento de emolumentos por entidade de assistência social, para
estender a dispensa do pagamento de emolumentos às entidades de
defesa do meio ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 13.643, de 13 de julho de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - A entidade de assistência social ou a de defesa do meio

ambiente reconhecidas pelo Estado como de utilidade pública ficam
dispensadas do pagamento de emolumentos pela autenticação de
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documento e pelo reconhecimento de firma.".

Art. 2° - O inciso 1 do art. 2 0 da Lei n° 13.643, de 13 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20 -	 .................................
- requerimento do interessado solicitando a gratuidade e

declarando, sob as penas da lei, tratar-se de entidade beneficente de
assistência social ou de defesa do meio ambiente, sem fins
lucrativos;".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista. relator - Gilberto

Abramo - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°875/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 875/2003, do Deputado Gilberto Abramo,
estabelece condições para as instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/7/2003, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, para receber parecer.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
cabe-nos examinar a matéria quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa a assegurar aos alunos

inadimplentes dos três níveis de ensino o direito de participar das
cerimônias de formatura e de receber o certificado de conclusão do
curso.

No âmbito federal, a matéria se encontra disciplinada no art. 6 0 da
Lei n°9.870, de 23/11/99, nos seguintes termos:

"Art. 60 - São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção
de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras
penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas,
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor e com os arts.
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177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso* a inadimplência
perdure por mais de noventa dias.

§ 1° - Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior
deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência
de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção
de procedimentos legais de cobranças judiciais".

Essa norma encontra-se na intercessão de várias matérias
classificadas como de competência concorrente, estabelecidas no art.
24 da Constituição da República. Com efeito, trata-se de conteúdo
que versa tanto sobre direito econômico (inciso 1) quanto sobre
relação de consumo (inciso V), bem como sobre educação (inciso IX).
A Lei Federal n°9.394, de 20/12/96, conhecida como Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDB -, separa os educandários entre
os sistemas federal, estaduais e municipais de ensino.

Posto isso, deve-se reconhecer que os dispositivos transcritos são
normas gerais, nos termos do § 1° do art. 24 da Constituição da
República, podendo os Estados membros suplementá-las, sendo que,
com base na LDB, o Estado pode dispor sobre o seu sistema de
ensino, não podendo criar direitos e obrigações para instituições e
estudantes dos demais sistemas.

Assim, pode a legislação estadual ampliar a proibição de vedações
impostas por instituições de ensino aos alunos inadimplentes, bem
como esclarecer o significado da expressão "penalidades
pedagógicas". E possível, ainda, argumentar que as cerimônias de
formatura têm um significado relacionado à formação superior do
aluno, razão pela qual não pode a instituição de ensino utilizar-se
disso para pressioná-lo a pagar seu débito.

O parágrafo único do art. 1° da proposição contém impropriedade,
porque impõe aos estudantes ou a seus pais o compromisso de
praticar um ato que é, por natureza, bilateral, razão pela qual o
dispositivo merece ser aperfeiçoado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 875/2003 na forma do Substitutivo n° 1,
que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a relação entre a instituição do sistema estadual de
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ensino e o estudante inadimplente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nas instituições de ensino integrantes do sistema estadual

de ensino, ficam assegurados ao estudante inadimplente o
recebimento do diploma de conclusão do curso e dos demais
documentos escolares e a participação nas cerimônias de formatura.

Parágrafo único - Para o recebimento do diploma de conclusão do
curso, o estudante inadimplente ou seu responsável deverá
apresentar à instituição de ensino proposta sobre a forma de quitação
do débito.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Gilberto

Abramo - Durval Angelo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°877/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre reserva de vaga para pessoa portadora de
deficiência, em estágio na administração pública direta e indireta do
Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10/7/2003, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 108, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, com base nos
seguintes fundamentos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo reservar a pessoas portadoras de

deficiência 5% do número de vagas destinadas para estágio na
administração pública direta e indireta do Estado.

Para tanto, estabelece que pessoa portadora de deficiência é aquela
que apresenta, em caráter permanente, perda ou anormalidade de
natureza psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade
para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado
normal para o seu humano.
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Trata ainda, a proposição de determinar o órgão responsável

pela fixação de regras de admissão e de avaliação, bem como pela
definição das atividades compatíveis com a capacidade física ou
psicológica de cada estagiário portador de deficiência, assegurando-
lhe as adaptações necessárias ao desempenho de suas atividades.

A Constituição da República impõe à administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios o dever de reservar percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e de
definir os critérios de sua admissão.

Assim sendo, o percentual de vagas dos cargos ou empregos
públicos reservadas a portadores de deficiência é o fixado na Lei n°
11.867, de 1995, correspondente a 10%.

Pretende-se, por meio da proposição em análise, que a reserva de
vaga para pessoas portadoras de deficiência seja estendida também
ao estágio profissional no âmbito da administração pública direta e
indireta do Estado.

A luz do princípio da razoabilidade, ao qual se sujeita a atividade
administrativa pública doa Poderes do Estado e a da entidade
descentralizada, nos termos do art. 13 da Carta mineira, a medida
proposta atende ao princípio fundamental da igualdade, uma vez que
objetiva dar o mesmo tratamento a situações semelhantes.

Outrossim, aplica-se à matéria o princípio da legalidade, pois na
administração pública só é permitido fazer o que estiver
expressamente autorizado em lei.

Todavia, há que se observar a autonomia e independência do
Poderes do Estado, de sorte que a cada Poder compete,
privativamente, dispor sobre sua organização e operacionalidade
interna, incluído o provimento de cargos e a contratação de pessoal,
observados os dispositivos constitucionais pertinentes.

Ademais, a Lei n° 12.079, de 1996, faculta aos órgãos e às
entidades da administração pública direta e indireta conceder estágio
a aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo poder
público ou pela iniciativa privada, com funcionamento autorizado ou
reconhecido pelos órgãos competentes.

Portanto, a fim de conformar a proposição com os preceitos
constitucionais, propomos na conclusão o Substitutivo n° 1, o qual
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acrescenta dispositivo à lei mencionada.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 87712003 na forma do Substitutivo n° 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o ai. 1 0 da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que

dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública.

A Assembléia Legislátiva do Estado de Minas Gerais decretá:
Ai. 10 - O art. 10 da Lei n° 12.079, de 12 de janeiro de 1996,

alterado pela Lei n° 13.642, de 13 de julho de 2000, fica acrescido do
seguinte § 30

"Art. 1°- .........................................................................
§ 30 - É facultado aos órgãos e às entidades das administrações

públicas direta e indireta destinar 5% (cinco por cento) das vagas para
estágio a pessoas portadoras de deficiência matriculadas em curso
regular de ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa
privada, com funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos
competentes."

Ai. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval

Angelo - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°937/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Carlos Pimenta, dispõe sobre
a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente
sobre os automóveis e utilitários adquiridos por Oficiais de Justiça e
dá outras providências.

Publicado em 9/8/2003, 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 da sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Nos termos da proposição em análise, os Oficiais de Justiça, em

efetivo exercício da função, teriam isenção do ICMS incidente sobre a
compra de automóveis, motocicletas e utilitários de fabricação
nacional, para utilização em atividades que lhes sejam próprias por
dever de ofício.

A proposta traz benefícios a uma categoria de servidores públicos,
mas depara com óbices de natureza constitucional e legal, conforme
veremos mais adiante.

O art. 155, § 2°, XII, "g", da Constituição da República remete à
legislação complementar a regulação da forma como as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados,
mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

A lei complementar cogitada no dispositivo em comento ainda não
foi editada, estando a reger a matéria, atualmente, a Lei Federal
Complementar n° 24, de 7/1/75, recepcionada pelo texto constitucional
vigente em face do disposto no art. 34, § 8 0 , do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

O art. 1° da Lei Federal Complementar n° 24 é claro ao estabelecer
a órbita de competência do Conselho Nacional de Política Fazendária
- CONFAZ -, órgão que congrega os Estados e o Distrito Federal, para
deliberar sobre a forma de concessão de isenções, incentivos e
benefícios de natureza fiscal com base no ICMS.

Essa matéria, a propósito, já foi objeto de decisões do Supremo
Tribunal Federal, que, em reiteradas oportunidades, suspendeu a
vigência de leis estaduais que estabeleciam benefícios fiscais com
base no ICMS.

A proposta afronta, ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Federal Complementar n° 101, de 4/5/2000), uma vez que não está
acompanhada de medidas de compensação da perda de receita como
elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.

Por último, deve-se esclarecer que, nos processos judiciais, a parte
que solicita a diligência é que assume o respectivo ônus, inclusive
aquele decorrente do deslocamento do Oficial de Justiça, inexistindo,
portanto, até mesmo razões de ordem prática para a aprovação do
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projeto.

Conclusão
Em face do	exposto,	concluímos	pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 937/2003.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Durval

Angelo - Leonídio Bouças - Gilberto Abramo.
PARECER SOBRE O OFICIO N°2/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 18 da Constituição
mineira, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado fez remeter a
esta Casa o Ofício n° 2/2003, juntamente com as certidões do registro
imobiliário e respectivos laudos de avaliação de imóveis que lhe
interessam adquirir, com o fim de que seja editada autorização
legislativa pertinente à transação.

Em observância às disposições regimentais que disciplinam a
tramitação da matéria, compete a este órgão colegiado, nesta fase
preliminar dos trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
O ofício em tela foi encaminhado a esta Casa pelo Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado interessado na aquisição onerosa de
domínio dos imóveis compostos por 14 salas e 2 andares corridos,
com as respectivas vagas de garagens n os 126 a 153, do Ed. Mirafiori,
situado na Rua Guajajaras, n°40, nesta Capital.

O Tribunal de Justiça, hoje, mantém contrato de aluguel com a
AGROS - Instituto UFV de Seguridade Social, abrigando, portanto, os
imóveis parte dos serviços daquele Poder.

A aquisição deles representará economia em longo prazo dos
recursos despendidos com aluguéis, já que é imprescindível ao
Tribunal ocupar espaço com área similar. A aquisição, no caso, é
proveitosa porque já foram implementadas reformas apropriadas ao
funcionamento dos serviços lá ofertados.

Esclareça-se, por outro lado, que, apesar do Presidente daquela
Corte ter escolhido o ofício para o encaminhamento da questão a esta
Casa, a aquisição dos referidos bens já está prevista no orçamento do
Poder Judiciário, que tem, por sua vez, autonomia administrativa e
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financeira.

Se a matéria faz parte do que entendemos ser a organização
administrativa do Tribunal, é competência do seu Presidente iniciar o
processo legislativo nos casos a ela concernentes.

Estando a proposta encaminhada a esta Casa livre de vício quanto à
ordem jurídica ou à sua instrução, cabe-nos, agora, apresentar projeto
de lei autorizando a compra dos imóveis, discriminando-os.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação do projeto de lei a

seguir formalizado.
Projeto de Lei /2003

Autoriza o Poder Judiciário a comprar da AGROS - Instituto UFV. de
Seguridade Social os imóveis que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Judiciário autorizado a comprar da AGROS -

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

- sala n° 1.701, com área de 179,46m 2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com vaga na garagem n°
126, matrícula n°30.121, Livro 2;

II - sala n° 1.702, com área de 109,23m 2 (cento e nove vírgula vinte
e três metros quadrados), com a vaga na garagem n° 127, matrícula
n°30.108, Livro 2;

III - sala n° 1.703, com área de 197,91m 2 (cento e noventa e sete
vírgula noventa e um metros quadrados), com a respectiva vaga na
garagem n° 128, matrícula n°30.109, Livro 2;

IV - sala n° 1.704, com área de 174,71m 2(cento e setenta e quatro
vírgula setenta e um metros quadrados), com a respectiva vaga na
garagem n°129, matrícula n°30.110, Livro 2;

V - sala n° 1.705, com área de 198,05m 2 (cento e noventa e oito
vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga na garagem n° 130,
matrícula n°30.111, Livro 2;

VI - sala n° 1.706, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n°
131, matrícula n° 30.112, Livro 2;

VII - sala n° 1.707, com área de 127,28m 2 (cento e vinte e sete
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vírgula vinte e oito metros quadrados), com a vaga de garagem n°
132, matrícula n°30.113, Livro 2;

VIII - sala n° 1.801, com área de 179,46m 2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n°
133, matrícula n°30.114, Livro 2;

IX - sala n° 1.802, com área de 109,23m 2 (cento e nove vírgula vinte
e três metros quadrados), com a vaga de garagem n° 134, matrícula
n°30.115, Livro 2;

X - sala n° 1.803, com área de 197,91m2 (cento e noventa e sete
vírgula noventa e um metros quadrados), com a vaga de garagem n°
135, matrícula n°30.116, Livro 2;

Xl - sala n° 1.804, com área de 174,71m2 (cento e setenta e quatro
vírgula setenta e um metros quadrados), com a vaga de garagem n°
136, matrículan° 30.117, Livro 2;

XII - sala n° 1.805, com área de 198,05m 2 (cento e noventa e oito
vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga de garagem n° 137,
matrícula n°30.118, Livro 2;

XIII - sala n° 1.806, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n°
138, matrícula n°30.119, Livro 2;

XIV - sala n° 1.807, com área de 127,28m 2 (cento e vinte e sete
vírgula vinte e oito metros quadrados), com a vaga de garagem n°
139, matrícula n°30.120, Livro 2;

XV - unidade n° 122, com área de 1.257,23m2 (mil duzentos e
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados),
correspondente ao 19 0 andar, com sete vagas de garagens n

o
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146, matrícula n°30.106, Livro 2;
XVI - unidade n° 123, com área de 1.257,23m 2 (mil duzentos e

cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados),
correspondente ao 20 0 andar, com sete vagas de garagens n os 147 S
153, matrícula n°30.107, Livro 2.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Leonídio

Bouças - Durval Angelo - Gilberto Abramo.
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