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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE AGOSTO DE 2003

ATA

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 10/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Dalmo

Ribeiro Silva - Ermano Batista - Leonardo Quintão.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 4, às
20 horas.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 4/8/2003
Presidência do Deputado Alberto Bejani

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

- Comparecem os Deputados:
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Dimas

Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Irani Barbosa - Laudelino Augusto - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton
Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Bejani) - As 20h1 Smin, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).

ATA DA 14B REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 10/7/2003

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Rogério Correia, Célio Moreira e Dinis Pinheiro
(substituindo este ao Deputado Alberto Bejani, por indicação da
Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e suspende os trabalhos por 30 minutos.
Reabertos os trabalhos, passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e



votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1°turno, do
Projeto de Lei n° 782/2003 na forma do Substitutivo n° 1, (relator:
Deputado Sargento Rodrigues) e pela rejeição das emendas n°5 1, 2 e
4, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. 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, 5 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,'EM 14/7/2003

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Alencar da Silveira
Jr., Sidinho do Ferrotaco e José Henrique, 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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à p Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
oportunidade, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva em que solicita a inversão da pauta, de modo que Projeto de Lei
n° 884/2003 seja apreciado 1 0 lugar. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos Projetos de
Lei nos 884/2003 na forma original (relator: redistribuído ao Deputado
José Henrique); 717/2003 na forma do vencido no 1° turno com a
Emenda n° 1, apresentada; do 788/2003 na forma do vencido no 1°
turno com a Emenda n° i, apresentada. 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, 5 de agosto de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Jô Moraes - José Henrique.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 141712003

rÃ



As 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
4

Célio Moreira, Marília Campos, Ana Maria e André Quintão, 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 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 o parecer, em 2 0 turno,
sobre o Projeto de Lei n° 668/2003 e suspende a reunião por alguns
instantes. As 18h25min são reabertos os trabalhos com a presença
dos Deputados Célio Moreira, André Quintão e Ana Maria, membros
da supracitada Comissão. 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, no 2 0 turno, pela aprovação, na forma
do vencido no 1° turno (relator Deputado Célio Moreira), da matéria
supracitada. 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, 5 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Marília Campos - Ana Maria - André

Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNIICO DO PROJETO DE LEI N° 577/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
Rural de Uberlândia, com sede nesse município.

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

Fundamentação

rs
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O Sindicato Rural de Uberlândia possui como metas principais:

representar perante as autoridades administrativas, judiciárias e
legislativas os interesses gerais da categoria econômica ou os
interesses individuais de seus associados; assessorá-los no ato de
celebrar convenções ou contratos coletivos de trabalho; criar
departamentos de revenda de produtos agropecuários a preço de
custo; promover e fomentar a criação de cooperativas e associações;
fundar e manter escolas pré-vocacionais e de formação profissional;
realizar congressos e seminários de interesse da classe.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 577/2003.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 2003.
Gilberto Abramo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 249/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 249/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigénia e Nossa Senhora
Aparecida, com sede no Município de Arcos, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 249/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradóres dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e Nossa Senhora
Aparecida, com sede no Município de Arcos.

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

Comunitária dos Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e
Nossa Senhora Aparecida, com sede no município de Arcos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Célio Moreira, relator - Laudelino Augusto



6
- Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 254/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 254/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de Iturama, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 254/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Amazonas - ABA -, com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Amazonas - ABA -, com sede no Município de
Iturama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Célio Moreira, relator - Laudelino Augusto

- Djalma Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 284/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 284/2003, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, que declara de utilidade pública a Guarda Mirim de
Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 284/2003
Declara de utilidade pública a Guarda Mirim de Ipatinga - GMI -, com
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sede no Município de Ipatinga.

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

lpatinga - GMI -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Célio Moreira, relator - Laudelino Augusto

- Djalma Diniz.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 344/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 344/2003, de autoria do Deputado Alberto

Bejani, que declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Infantil Vovó
Silvinha - NEIVOS -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 344/2003
Declara de utilidade pública a entidade Núcleo Espírita Infantil Vovó

Silvinha - NEIVOS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Núcleo

Espírita Infantil Vovó Silvinha - NEIVOS -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Célio Moreira, relator - Laudelino Augusto

- Djalma Diniz.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 399/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 399/2003, de autoria do Deputado Laudelino

Augusto, que declara de utilidade pública o Lar Nossa Senhora das
Graças de Poço Fundo, com sede no Município de Poço Fundo, foi



aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 399/2003
Declara de utilidade pública a entidade Lar Nossa Senhora das

Graças de Poço Fundo, com sede no Município de Poço Fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Nossa

Senhora das Graças de Poço Fundo, com sede no Município de Poço
Fundo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°13.125, de 12 de janeiro de 1999.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Célio Moreira, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 414/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 41412003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência a
Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, com sede no
Município de Monte Carmelo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°414/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a

Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer, com sede no
Município de Monte Carmelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Assistência a Toxicômanos, Aidéticos e Amentais - Grupo Renascer,
com sede no Município de Monte Carmelo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Célio Moreira, relator - Laudelino Augusto

- Djalma Diniz.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 432/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 43212003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Santa Maria de Itabira, com
sede nesse Município, foi aprovado emturno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 43212003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Santa Maria de Itabira, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Santa Maria de Itabira, com
sede nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Célio Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 433/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 433/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Felixlândia, com sede nesse
município, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 433/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Felixlãndia, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Felixlândia , com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Célio Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 44212003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 442/2003, de autoria da Deputada Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Lar Escola da
Caridade - LEC -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 442/2003
Declara de utilidade pública a Creche Lar Escola da Caridade - LEC

-, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar Escola da

Caridade - LEC -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2003.
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz

- Célio Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 58112003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 581/2003, de autoria do Deputado Mauro Lobo,

que declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários em
Nefrologia - ASSFEN -, com sede no Município de Divinópolis, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 58112003
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários em

Nefrologia - ASSFEN -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Funcionários em Nefrologia - ASSFEN -, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Célio Moreira

- Djalma Diniz.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 56 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 5/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n o

s 88 a 93/2002
(encaminham o Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 e os Vetos
às Proposições de Lei n os 15.579, 15.582, 15.580, 15.577 e 15.585,
respectivamente), do Governador do Estado - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 55/2003 - Projeto de Lei Complementar n° 3712003 -
Projetos de Lei nos 913 a 925/2003 - Requerimentos n os 1.015 a
1.047/2003 - Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes,
Antônio Carlos Andrada e outros, Cého Moreira, Leonardo Quintão (3),
Djalma Diniz, Leonardo Moreira (2) e Sargento Rodrigues e outros, e
da Comissão de Transporte - Proposição não Recebida:
Requerimento do Deputado Leonardo Moreira , - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderiey Ávila (2), Elmiro
Nascimento (2) e Dilzon Meio - Comunicação não Recebida:
Comunicação do Deputado Alencar da Silveira Jr. - Questão de
Ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos
Andrada, Alberto Bejani, André Quintão e Rogério Correia - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação
do Nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para Membro do
Conselho Estadual de Educação - Comissões Especiais para Emitirem
Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição n os 53 e
54/2003 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Leonardo Quintão (3);
deferimento - Questões de ordem - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Transporte e dos Deputados Djalma
Diniz, Leonardo Moreira (2) e Sargento Rodrigues e outros; aprovação
- Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento;
discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento - Ordem do
Dia.
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Comparecimento

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

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

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Durval Angelo, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

Correspondência
- O Deputado Gil Pereira, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 88/2003*

Wãk
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Belo Horizonte, 25 de julho de 2003.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o projeto de lei complementar anexo, que
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 medida faz parte de compromisso do meu Governo quanto a
valorização dos servidores, e, por conseqüência, o seu melhor
desempenho.

No caso específico, os Policiais Militares já há algum tempo
empenham-se em combater com maior intensidade os problemas
relacionados à violência, buscando melhorar substancialmente a
segurança dos mineiros.

Portanto, faz-se necessário buscarmos alternativas que minimizem a
situação dos servidores, valorizando e incentivando os militares a
buscarem sua promoção pessoal e dentro da Corporação, permitindo,
dessa forma, o aumento de recursos humanos qualificados no
desempenho de funções direcionadas ao combate à criminalidade.

Pelo exposto, depreende-se que o projeto ora encaminhado é de
suma importância tanto para a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, que terá melhores condições de desempenhar seu papel
institucional, quanto para a sociedade, que será beneficiada com
atuação mais efetiva na área de segurança pública.

Atenciosamente.
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003
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.

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 a graduação ou classe superior e será concedida pelo
Comandante-Geral da Corporação duas vezes por ano, nos dias 19
de junho e 25 de dezembro.

Art. 207 - A promoção será concedida por antiguidade, merecimento,
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tempo de serviço, necessidade de serviço, ato de bravura ou "post
mortem", respeitado o disposto no art. 206 e o número de vagas
existentes.

§ 1° - A promoção por tempo de serviço é exclusiva de cabos e
soldados da ativa.

§ 20 - A promoção por necessidade de serviço, ato de bravura ou
"post mortem" poderá ser concedida em qualquer época.

§ 30 - Excetua-se do disposto neste artigo a promoção a cabo e a
terceiro sargento, que obedecerá ao disposto no art. 6 0 deste
Estatuto.".

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
e por Antiguidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao soldado e
ao cabo que tiver, no mínimo, dez anos de efetivo exercício 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 normatização administrativa baixada pelo Comandante-
Geral;

III - não estar "sub-judice", nos termos deste Estatuto.
§ 1 0 - Das vagas existentes para a graduação de terceiro sargento

até a data da promoção, 50% (cinqüenta por cento) serão preenchidas
mediante promoção por tempo de serviço, com preferência para o
militar que tiver maior tempo de efetivo exercício na graduação.

§ 20 - O militar que preencher os requisitos para promoção a terceiro
sargento por tempo de serviço será inscrito automaticamente em
curso de formação específico, ficando a promoção condicionada a seu
aproveitamento no curso.

§ 30 - A promoção por tempo de serviço à graduação de cabo
independe da realização do curso de formação específico.

§ 4° - A promoção por antigüidade cabe à praça mais antiga da
graduação, satisfeitos os requisitos previstos neste Capitulo.".

Art. 30 - 0 soldado que, na data de publicação desta lei, houver
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cumprido os requisitos estabelecidos no art. 214, "caput", e § 1° a
30 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será, no prazo de
noventa dias, beneficiado com a promoção por tempo de serviço,
independentemente das datas para promoção definidas naquela Lei.

Parágrafo único - 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 no § 20 do art. 214 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 89/2003*

Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por ilegalidade e
por interesse público, a Proposição de Lei n° 15.579, que "Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2004 e
dá outras providências".

Ouvidas, as Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e
Gestão assim se manifestaram quanto aos dispositivos a seguir
vetados:

Alínea "c" do inciso XII do ad. 9°
"c) a avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias de

receitas dos três exercícios anteriores, do exercício atual e a projeção
para os quatro exercícios subseqüentes;".

Razões do Veto
"Justifica-se o veto à alínea "c" do inciso XII do art. 9 0 da Proposição

de Lei n° 15.579, que obriga ao Executivo o fornecimento em anexo à
LOA da avaliação de políticas públicas resultantes das renúncias de
receitas dos três exercícios anteriores, do exercício atual e a projeção
para os quatro exercícios subseqüentes, pela impossibilidade fático-
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jurídica quanto ao seu atendimento, nos termos e alcance abaixo
articulados.

Quanto à impossibilidade jurídica e sob o ponto de vista legal, o
dispositivo supramencionado é contrastante ao atual arcabouço
normativo que, ao estabelecer as obrigações acessórias para os
contribuintes mineiros, permite um escopo limitado de informações
que não torna possível o pronto atendimento às exigências contidas
na norma citada.

Senão, vejamos:
As mensurações sobre renúncias fiscais do Estado são processadas

pela Secretaria de Fazenda, através do tratamento dos dados
fornecidos pelos próprios contribuintes. O fornecimento das
informações se inclui dentre as obrigações acessórias dos
contribuintes e se efetiva na entrega mensal da Declaração de
Apuração do ICMS-DAPI, ou por meio de processo eletromagnético
para contribuintes que sejam usuários do Processamento Eletrônico
de Dados - PED.

O primeiro ponto que se contrapõe, nesses termos, ao cumprimento
técnico da avaliação prescrita, consiste no fato de que tais
declarações contêm o montante de renúncias de receitas por
modalidade, entendendo como tal isenções, reduções na base de
cálculo, entre outras; todavia, o contribuinte não está obrigado, por
meio da legislação em vigor, a declarar qual a espécie legal de
desoneração pela qual lhe foi concedido tratamento tributário
diferenciado.

Em que pese a justificada busca do Legislativo, explícita na redação
da alínea em tela, do amplo conhecimento, da extensão, do alcance,
do detálhamento e das repercussões das renúncias concedidas aos
diversos estratos da produção e circulação de bens e serviços no
Estado, é necessário que o próprio Poder concedente previamente
determine, em seus estamentos legais, as condições de exigibilidade
e adequação técnica para o cumprimento, em sua totalidade, deste
mister que se qualifica como etapa conseqüente.

Ora, os textos das leis de diretrizes orçamentárias dos exercícios
anteriores replicavam o disposto no artigo 157, inciso VII, da
Constituição do Estado - reforçado a partir de 2000 com definição
semelhante de exigência pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
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determinando anexação à Lei Orçamentária de demonstrativo
regionalizado dos efeitos das isenções, anistias, transações,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia sobre as receitas e despesas públicas.

Na forma prescrita nestes documentos, a qualificação das
informações era suficiente para apuração e processamento dos
montantes das desonerações nas modalidades de agregação até
então exigidas, para fins de informe orçamentário.

A maior segmentação que agora se busca pressupõe acréscimos e
adaptação nos atuais modelos formais de declarações prestadas e
demandam prazos de adequação não c6mpatíveis com os prazos
legais definidos para a elaboração do orçamento e de seus relatórios
complementares.

O segundo ponto de entrave quanto ao efetivo cumprimento do
dispositivo que ora se analisa corresponde à impossibilidade fática,
haja vista que a alínea "c" inova não só em incluir no relatório a
avaliação das políticas públicas resultantes das renúncias, como
também em retroagir a abrangência de tal análise a três exercícios
anteriores.

No que respeita à recuperação da base de dados de suporte a tais
avaliações, é relevante reconhecer que o contribuinte cumpriu as
obrigações a ele determinadas a seu tempo e de acordo com a
legislação em vigor à época, desincumbindo-se de qualquer outra,
restando ao poder público somente a hipótese de reavaliação do
cumprimento das mesmas, dentro dos prazos legais de carência. Não
seria lícito, portanto, instituir obrigatoriedade acessória superveniente
a concessão anterior de benefícios.

Assim, torna-se imperioso que o Executivo seja munido de prazos
suficientes para desenvolver um sistema adequado, do ponto de vista
legal principalmente, para a captura e tratamento de informações que
possam sustentar o nível de controle e avaliação pretendidos e, por
essa via, contribuir para o aperfeiçoamento desse importante
instrumento de política de atuação do setor público.

E com esse espírito que, reconhecendo a um só tempo a busca pela
transparência pelo Legislativo, que caminha na mesma linha gerencial
dessa administração, bem como as limitações dos atuais
regulamentos tributários, que se firma o compromisso de adaptar o
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arcabouço legal vigente, nos limites da competência do executivo, e
se promover a avaliação das renúncias vigentes a partir do próximo
projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, tudo isso em face da
impossibilidade fático-jurídica, acima demonstrada, pelos seus
próprios e jurídicos fundamento.".

Parág rafo único do Art. 12
"Parágrafo único - Cada ação executada mediante Parcerias

Público-Privadas deverá ser identificada em um subprojeto
específico.".

Razões de Veto
"Embora o Governo do Estado esteja empenhado em desenvolver

Programas de Parcerias Público-Privadas, a planificação destas ações
para o orçamento de 2004 não é possível, já que as parcerias estão
em início de negociação e não serão firmadas em tempo hábil para
sua inclusão no orçamento.

A título de esclarecimento, deve-se observar que as ações a serem
implementadas através de iniciativas Parcerias Público-Privadas não
são investimentos do Estado, mas investimentos do setor privado que
poderão ser remunerados pelo Estado, dependendo da parceria
firmada. Neste caso, a remuneração com rubrica específica,
classificada como Outros Custeios.".

Inciso 1 e 3° do inciso II do Art. 23
"Art.23- ......................................................

- expedição de portaria, pela Superintendência Central de
Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no
caso do Poder Executivo, e pelos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo e Judiciário, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério
Público, para o identificador de procedência e uso dos respectivos
orçamentos;

II - ................................................................
§1°-
§ 2° - .............................................................
§ 30 - As alterações de que trata o "capuV' deste artigo, realizadas

pelos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo
Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, devem atender aos
seguintes requisitos:

- publicação da respectiva portaria no órgão oficial dos Poderes do
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Estado;

II - comunicação das alterações à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no prazo de dois dias úteis contados da
publicação da portaria.".

Razões de veto
"A centralização no Poder Executivo das alterações dos

identificadores de procedência e uso é uma necessidade criada pela
integridade da execução contábil e orçamentária da LOA, exigida pela
Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. A centralização
permitirá manter o orçamento sob estrito monitoramento para se evitar
distorções e desequilíbrios orçamentários. Qualquer alteração no
orçamento é amplamente avaliada pela Superintendência Central de
Orçamento que dispõe das informações gerenciais necessárias para a
sua realização. A alteração sendo realizada pelo Poder Executivo não
fere a autonomia dos outros poderes, já que as alterações afetas aos
mesmos serão prontamente atendidas assim que solicitadas.".

Art. 47
"Art. 47 - 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 oficial dos Poderes do
Estado serão consignadas à Secretaria de Estado de Fazenda, em
conformidade com o disposto no art. 2 1 da Lei n° 10.468, de 5 de abril
de 1991.".

Razões do Veto
"Dentre as modificações introduzidas ao Projeto de Lei n° 715/2003,

encontra-se a Emenda n° 23, que deu nova redação ao art. 47 do
supracitado Projeto.

Dispõe o artigo 47 em sua redação original:
"Art. 47 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos

e matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas
aos órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de
Estado de Governo.".

Por sua vez, a Emenda n° 23 alterou substancialmente a redação
contida no Projeto. Na justificação à Emenda, consta o seguinte: "O
objetivo desta emenda é adequar o mecanismo para pagamento de
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despesas com publicidade oficial nos termos da Lei n° 10.468, de 5
de abril de 1991".

Todavia, registre-se que há óbice legal ao art. 47 da redação final da
Proposição, porquanto a legislação estatuída como base na alteração
pretendida - art. 20 da Lei n° 10.468, de 5 de abril de 1991 - encontra-
se revogada pelo "caput" do art. 38 da Lei n° 12.264, de 24 de julho de
1996, que dispõe de modo contrário, "verbis":

"Art. 38 - As dotações referentes a despesas com publicação de atos
e matérias no diário oficial do Estado serão consignadas aos órgãos a
que estiverem afetas.".

Neste caso, deve-se atentar ao que dispõem os arts. 2 0 , "caput" e §
1 0, e 60 da Lei de Introdução ao Código Civil - LICC, os quais
preconizam:

"Art. 20 - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue.

§ 1 0 - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

"Art. 60 - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.".

Assim, dada a incompatibilidade existente entre as normas citadas e
ao fato de que a lei nova revoga a anterior quando seja com ela
incompatível, o artigo 20 da Lei n° 10.468, de 5 de abril de 1991;
encontra-se revogado em nosso ordenamento jurídico, sendo
inadmissível tentar revigorar tal dispositivo por meio da presente
Emenda.

Além disso, mesmo considerando que a Lei n° 12.264, de 24 de
julho de 1996,  que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal
e de investimento para o exercício de 1997, tenha perdido sua
vigência, há de se observar que dispositivo revogado não se restaura
por ter a lei revogadora perdido sua vigência. E o que estabelece o §
30 do artigo 20 da LICC, "in verbis":

"Art. 20 - ...........................................................
§ 31 - Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura

por ter a lei revogadora perdido a vigência.".
Diante do exposto e à vista dos óbices declinados acima, opina-se

pelo Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.579.".

rÀ



22
Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os

dispositivos acima mencionados da Proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da
Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de julho de 2003."
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 9012003
Belo Horizonte, 31 de julho de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por interesse
público, a Proposição de Lei n° 15.582, que "dispõe sobre as
despesas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG - com os prestadores de serviços de
assistência à saúde e dá outras providências".

Ouvido, o IPSEMG assim se manifestou quanto ao dispositivo a
seguir vetado:

Parágrafo único do art. 30
"Parágrafo único - O pagamento será efetuado com a observância

da ordem cronológica do documento comprobatório da prestação dos
serviços ou do fornecimento dos bens."

Razões do Veto
'Tal dispositivo foi baseado no disposto no art. 37 da Lei n°4.320, de

17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes
federados, que assim dispõe:

Art. 37 - As despesas de exercícios encerrados, para as quais o
orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente
para atendê-las, que não se tenham processado na época própria,
bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício
correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida,
sempre que possível, a ordem cronológica.

Ocorre que o citado art. 37 da Lei n°4.320, de 17 de março de 1964,
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estabelece que a ordem cronológica deverá ser obedecida, sempre
que possível, diverso do que dispõe o parágrafo único do art. 30 da
Proposição n° 15.582, que determina de forma taxativa a observância
à ordem cronológica, o que poderá dificultar a administração do
pagamento da dívida, relegando a segundo plano o interesse público
na quitação das mesmas.

Os demais dispositivos da proposição estão aptos à sanção,
porquanto constitucionais e condizentes com o interesse público.

Em face do exposto, opinamos para que seja sancionada a
Proposição n° 15.582, ressalvando a oposição de veto parcial
incidente sobre o parágrafo único do art. 30 .

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da proposição em causa, as quais ora
submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Assembléia
Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de julho de 2003.
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 91/2003*
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por interesse
público, a 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".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou
quanto ao dispositivo a seguir vetado:

§ 40 do Art. 20
" 41 - É vedado ao Estado impedir, por meio de regulamento, a

participação de qualquer credor na oferta pública de recursos de que
trata o 'caput' deste artigo."

Razões do Veto
"As medidas inseridas na proposição possibilitarão

diminuição da dívida inscrita em restos a pagar.
credores o mesmo direito para recebimento de s

ao Governo a
Estenderá aos
?us créditos e
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agilizará o pagamento, bem como a retomada da credibilidade
institucional.

Para implementar a liquidação das dívidas, serão os credores
convocados para apresentar seus créditos, de acordo com os incisos
declinados pelo art. 2 0 , e suas respectivas propostas de desconto. Em
sendo aceita, dar-se-á a novação da obrigação, nos termos do art.
360 do Código Civil, Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

A efetiva certificação da existência do crédito, por si só, propicia a
habilitação dos credores ao certame previamente instituído.

Visando a realização da oferta de recurso, a proposição, nos termos
do art. 2 0, tece quesitos inerentes ao crédito daqueles interessados
em sua participação.

A proposição deve ser aprovada com ressalva. A redação dada à
Emenda n°2, proposta em 2 0 turno, contraria diretamente as diretrizes
básicas do projeto de lei, haja vista que o inciso 1 do art. 2° elege
como requisito, via instrução, exigências para a habilitação dos
credores ao passo que a redação dada ao § 4 0 do art. 20 autoriza a
todos os credores, independentemente da natureza jurídica de seus
créditos, a participarem da oferta de recursos.

A diretriz maior da proposição tem por premissa segmentar a oferta
pública através de critérios previamente e legalmente invocados,
conforme os incisos contidos no art. 2 1 do mesmo.

Alguns créditos não devem ser objeto de oferta pública, seja por
vedação legal, tais como os depósitos administrativos ou dívidas
intragovernamentais. O objetivo precípuo é o pagamento das dívidas
de relevante interesse público, como, por exemplo, o caso dos
fornecedores, os quais já se encontram em processo de não
atendimento às demandas de bens ou serviços para o funcionamento
da máquina administrativa estadual, motivo pelo qual a regra inserida
pelo § 40 se mostra excessiva.

A vista das considerações acima, temos a sugerir o veto parcial ao §
40 do art. 20 cuja redação foi dada pela Emenda n°2, em 2 0 turno, haja
vista colidir com diretriz imprimida à Proposição de Lei n° 15.580, pois
autoriza, indiscriminadamente, a participação de credores,
independentemente da natureza de seu crédito".

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o
dispositivo acima mencionado da Proposição em causa, as quais ora
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submeto à elevada apreciação dos senhores membros da
Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de julho de 2003."
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 92/2003*
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei n° 15.577, que "Veda a
inscrição do nome de consumidor de serviço público em cadastro de
restrição ao crédito".

Ouvidas, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico
e de Desenvolvimento Regional e Política Urbana assim se
manifestaram:

Razões do veto:
"Ao nosso entendimento, a inscrição do nome de usuários em atraso

no pagamento da conta referente a serviços prestados pelas
empresas prestadoras e concessionárias dos serviços públicos, em
Cadastro de Restrição ao Crédito, é um dos instrumentos hoje
disponíveis para combate à inadimplência.

O impedimento legal de utilização deste expediente, significaria uma
restrição nas ações de recuperação dos créditos existentes,
implicando o aumento dos custos dessas empresas, o que certamente
refletiria na tarifa a ser cobrada de todos os usuários."

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de Lei n° 15.577, devolvendo-a ao necessário reexame dos membros
dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de julho de 2003."
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 93/2003*
Belo Horizonte, 31 de julho de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70
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da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucional idade e ilegalidade, a Proposição de Lei n° 15.585, que
"revoga o art. 22 da Lei n°5.945, de 11 de julho de 1972; o art. 10 da
Lei n° 6.565, de 17 de abril de 1975; o art. 12 da Lei n° 8.019, de 23
de julho de 1981; a Lei Delegada n° 35, de 28 de agosto de 1985; a
Lei n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987; o art. 50 da Lei n° 10.945,
de 27 de novembro de 1992; a Lei n° 13.434, de 30 de dezembro de
1999; a Lei n° 13.533, de 11 de maio de 2000, e dá outras
providências".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão assim se
manifestou quanto aos dispositivos a seguir vetados:

§ 60 do art. 1°
" 61 - Fica assegurado ao servidor ocupante de cargo de

provimento efetivo o direito de continuar percebendo a remuneração
do cargo em comissão de Diretor de Escola, desde que dele não se
afaste a pedido ou por penalidade, independentemente da data do ato
de afastamento ou aposentadoria, na seguinte proporção:

- do valor integral, em caso de exercício por dois períodos
completos, concluídos ou a serem concluídos até 29 de fevereiro de
2004;

II - o valor correspondente a um sexto da diferença entre a
remuneração do cargo em comissão exercido até 29 de fevereiro de
2004 e o vencimento do cargo efetivo ocupado, por ano ou fração
igual ou superior a seis meses de efetivo exercício."

Razões do Veto
Pretende-se, por meio da inserção do § 6 0 ao ad. 1° do PL n°

719/2003, restaurar legislação que concedia aos diretores de escola o
direito de apostilamento, com base em regras especiais, as quais
foram anteriormente revogadas.

Informe-se que a Lei n° 13.434, de 30 de dezembro de 1999,
revogou as Leis n os 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e 12.763, de 14
de janeiro de 1998, assegurando aos ocupantes do cargo de Diretor
de Escola, na vigência da citada lei, o direito a continuar percebendo a
remuneração do citado cargo, nos termos dos incisos 1 e II do seu art.
1°.

De acordo com tais disposições, o servidor que ingressou naquele
cargo após 30/1211999, não fazia jus ao apostilamento como
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estabelecido na Lei n° 13.434, de 30 de dezembro de 1999. Por
outro lado, a inserção desta regra no Pi- n° 719/2003 restabelece
dispositivo já revogado desde 1999,  representando novo aumento de
gastos de pessoal, ao invés de promover sua redução, conforme
dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Percebe-se, mais uma vez, que há tentativa de aumentar o número
de beneficiários do instituto do apostilamento, quando o que se
pretende, no presente momento, é justamente o oposto, por meio de
sua extinção.

§8° do art . 1°
80 - Ao detentor de função pública assegura-se o direito de

continuar percebendo a remuneração proporcional ou integral do
cargo em comissão exercido, nos termos da legislação vigente na
data de promulgação desta lei, desde que implemente os requisitos
para a obtenção do referido benefício até 29 de fevereiro de 2004,
considerando-se, para efeito de contagem do tempo necessário para
implementação do disposto neste artigo, o tempo exercido
anteriormente à equiparação a que se refere à Emenda à Constituição
n°49, de 13 de junho de 2001."

Razões do Veto
Trata-se da inserção do § 80 ao art. 1° do PI- n° 719/2003,

dispositivo esse que estendeu aos detentores de função pública o
direito de apostilar, com efeitos retroativos à Emenda à Constituição n°
49, de 13 de junho de 2001.

Faz-se necessário destacar que a legislação vigente impõe como
requisito indispensável para fins de apostilamento que o servidor seja
ocupante de cargo de provimento efetivo. A Lei Delegada n° 35, de 28
de agosto de 1985, dispõe que a contagem de tempo para fins de
aquisição de título apostilatório terá início após a investidura do
servidor em cargo de provimento efetivo. Destaque-se, ainda, que a
Lei Estadual n° 9.532, de 30 de dezembro de 1987, acabou com
quaisquer dúvidas quanto ao requisito da efetividade, ao tratar das
opções remuneratórias mencionadas na referida lei.

Assim, inexiste, atualmente, previsão legal dispondo acerca da
possibilidade de exercício de tal prerrogativa pelos detentores de
função pública, uma vez que estes não detinham a condição de
efetivos. Somente com a promulgação da Emenda à Constituição n°
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49, de 13 de junho de 2001, houve a introdução de dispositivo que
lhes garantiu os mesmos direitos e prerrogativas concedidos aos
servidores efetivos por meio de sua efetivação.

E preciso destacar, ainda, que tais atos de efetivação têm como
marco legal a data de publicação da mencionada emenda, não
havendo possibilidade destes efeitos retroagirem à data de admissão
destes servidores no Estado, já que não foi prevista nenhuma regra
neste sentido.

Contrariamente ao disposto na Constituição Estadual, pretende a
indigitada emenda ao PL n° 719/2003 conceder o direito de
apostilamento aos detentores de função pública, com data retroativa à
publicação da Emenda à Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001.

Ressalte-se que a ampliação dos destinatários da norma que dispõe
sobre o apostilamento, e ainda, com efeitos retroativos, ensejará um
vultoso impacto financeiro, haja vista existirem aproximadamente sete
mil detentores de função pública, possíveis futuros beneficiários de tal
norma.

Conclui-se, pelo exposto, que a Emenda n° 1 ao Pi- n° 719/2003
transforma uma norma de extinção em norma ampliativa de direitos e,
ainda, prevê efeitos retroativos para as mesmas, em total desacordo
com os arts. 105 e 106 do ADCT da Constituição Estadual.

Art. 30
"Art. 30 - O título declaratório que assegure o direito à continuidade

de percepção da remuneração de cargo de provimento em comissão
será expedido pelo Poder no qual encontra-se o servidor em
exercício."

Razões do Veto
A inclusão do art. 30 no Pi- n° 71912003 traduz nova tentativa de se

regulamentar situação, que apesar de ter sido objeto de diversos
projetos de lei, nunca chegou a ser aprovada pelo próprio Poder
Legislativo.

Trata-se da tentativa de concessão de apostilamento ao servidor
efetivo de um Poder que exerce cargo em comissão em outro Poder.

E importante destacar que, no âmbito do Poder Executivo, os
servidores efetivos da administração direta que ocupam cargo em
comissão em autarquias e fundações puderam exercer o direito ao
apostilamento nesta situação específica, através de Lei n° 8.281, de 3
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de setembro de 1982, mas tal legislação foi expressamente
revogada pelo art. 30 da Lei Delegada n° 35, de 28 de agosto de 1985.
Atualmente, não há autorização para a concessão do direito em tais
situações.

Não há raciocínio lógico ou jurídico que albergue o ônus do
pagamento por um Poder de remuneração de cargo não constante em
seus quadros, sob pena de violação dos princípios que regem a
administração pública, em especial o da legalidade.

Ocorre que o cargo em comissão, no qual se concede o
apostilamento, pertence a estrutura ou sistemática distinta e diversa
daquele Poder onde se encontra posicionado cargo de provimento
efetivo do servidor. Caso a concessão de tal vantagem fosse
permitida, estaria sendo imposta ao Poder Executivo a assunção de
obrigações (no caso o pagamento de vencimento) não previstas em
sua própria estrutura administrativa e respectiva legislação. Tal ato
corresponderia à notória sujeição de um Poder ao outro, o que diante
do princípio da separação e harmonia dos Poderes é incabível.

Vale lembrar que cada um dos Poderes do Estado, ainda que
pertencentes à mesma pessoa jurídica, em sua condição de órgãos
independentes e autônomos, detêm o poder de estabelecer regras
próprias e de se auto-organizar, podendo estabelecer sua própria
estrutura administrativa, quadro de carreiras, vencimentos, assim
como optar pelo regime celetista ou estatutário, no que diz respeito
aos seus servidores. Desta forma no caso do Poder Legislativo, por
exemplo, há quadros de carreira próprias, regimentos próprios, os
quais não se equiparam ou eqüi alem àqueles instituídos no âmbito
do Poder Executivo.

Ressalte-se, também, que inexiste dotação orçamentária específica,
considerando que cada entidade, órgão ou Poder são detentores de
autonomia administrativa, financeira e orçamentos próprios, com
previsões e autorizações de realização de despesas distintas e
legalmente vinculadas.

Desta forma não é admissível a intenção de se permitir que um título
declaratório possa ser expedido pelo Poder onde o servidor estiver em
exercício e queo mesmo seja utilizado para obtenção de vantagem
em outro Poder, pelas seguintes razões:

1 - Um Poder não pode expedir título declaratório em favor de
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servidor efetivo que pertence ao quadro de pessoal de outro Poder;

2 - Não é possível que um Poder assuma o ônus de pagar a
remuneração correspondente a um cargo que sequer existe em seus
quadros.

Destaque-se, novamente, que regulamentar o apostilamento de
servidor de um Poder em função do exercício de cargo de provimento
em comissão em outro é ato contraditório, considerando que a
proposta atual é acabar com tal instituto e não ampliar a concessão do
benefício.

Esta medida provocará, mais uma vez, prejuízo ao erário, já que
haverá aumento do número de beneficiários, implicando,
consequentemente, aumento de gastos com pessoal.

Art. 4°
"Art. 4° - O "caput" do art. 16 da Lei n° 13.961, de 27 de julho de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 16 - Ao ocupante do cargo efetivo do magistério, em exercício

no órgão central da Secretaria de Estado da Educação ou nas
Superintendências Regionais de Ensino será permitida a permanência
no Quadro do Magistério, com lotação em caráter excepcional, até
completar o tempo necessário para sua aposentadoria."."

Razões do Veto
Tem-se que a inclusão do art. 40 ao PL n°719/2003, o qual modifica

o "caput" do art. 16 da Lei n° 13.961, de 27 de julho de 2001,
configura-se, mais uma vez, como regra inconstitucional.

O mencionado dispositivo prevê que aos ocupantes de cargo efetivo
do magistério, em exercício no órgão central da Secretaria de Estado
de Educação ou nas Superintendências Regionais de Ensino, será
permitida a permanência no Quadro do Magistério, com lotação em
caráter excepcional, até que seja completado o tempo necessário para
sua aposentadoria.

Vislumbra-se na proposta em tela, tentativa de garantir aos
servidores, no exercício de atividades de natureza administrativa,
benefícios e vantagens exclusivos de servidores pertencentes ao
quadro de magistério, em regência de ensino, os quais recebem
tratamento especial pelas Constituições Federal e Estadual.

Insta mencionar que segundo o § 50 do art. 40 da Constituição
Federal, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão
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reduzidos em cinco anos para o professor que comprove tempo de
efetivo exercício em funções do magistério. Este mandamento
encontra-se reproduzido na Carta Estadual, em seu art. 36, inciso II,
alínea "b".

Tem-se que a permanência do art. 4° do PL n° 71912003 afronta as
normas mencionadas, uma vez que estabelece tempo de exercício
fictício em funções do magistério. Ressalte-se que a Constituição
Federal estabelece que o servidor deve exercer efetivamente tais
funções, o que afasta qualquer possibilidade de aceitação de
situações excepcionais como esta.

Em face do exposto, entende-se necessário o veto do Senhor
Governador do Estado aos % 6° e 8° do art. 1° e aos arts. 30 e 40 da
Proposição de Lei n° 15.585, pelas seguintes razões:

As emendas analisadas padecem de inconstitucional idade, já que
compete exclusivamente ao Poder Executivo a iniciativa de projetos
que impliquem modificação na remuneração de pessoal e, por
conseguinte, aumento do total desta despesa, nos termos da alínea
"b" do inciso III, do art. 66 da Constituição Estadual. Neste sentido, há
afronta ao princípio da separação e harmonia dos Poderes pelo Poder
Legislativo, uma vez que há violação da repartição constitucional de
competências estabelecida entre os Poderes.

Todas as propostas resultarão em aumento de despesas com
pessoal, inexistindo, no presente caso, previsão orçamentária capaz
de atender a estes novos beneficiários, assim como realização de
estudos prevendo o impacto imediato nas finanças do Estado de
Minas Gerais. Tratando-se de medidas que afetam a execução do
orçamento, entende-se, mais uma vez, que há nítida usurpação de
competências que são afetas ao Poder Executivo, nos termos das
Constituições Federal e Estadual.

A adição de regras que aumentarão o número de servidores
beneficiados pelo direito ao apostilamento promoverá aumento no
montante total da despesa com pessoal, o que afrontará,
conseqüentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs
limites a este tipo de despesa e o equilíbrio entre receitas e despesas
das contas públicas.

Pretende-se extinguir o direito ao apostilamento, preservando-se
unicamente o direito adquirido daqueles que já implementaram os
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requisitos necessários para sua obtenção, inexistindo, na proposta
em tela, adição de outras regras que pudessem ampliar o rol de
servidores que atualmente são beneficiários da legislação em
comento.

Há, portanto, deturpação da proposta originária encaminhada à
Assembléia Legislativa do Estado.

A norma que pretende conceder direito ao apostilamento aos
detentores de função pública é inconstitucional, uma vez que promove
efeitos retroativos à Emenda à Constituição n° 49, de 13 de junho de
2001, o que contraria os arts. 105 e 106 do ADCT da Constituição
Estadual.

Não é possível a criação de ficção jurídica que posa garantir aos
servidores do magistério, em exercício extraordinário de função
administrativa na Secretaria do Estado da Educação e
Superintendências Regionais de Ensino, os mesmos direitos
estendidos aos servidores em efetivo exercício de funções do
magistério.

Impossibilidade de expedição de título apostilatório em favor de
servidor que exerceu cargo de provimento em comissão em Poder
distinto daquele no qual detém cargo efetivo.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da
Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 31 de julho de 2003.
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Públicado de acordo com o texto original.

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° 55/2003
Dispõe sobre o adicional trintenário para os atuais militares

estaduais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica inserido onde convier, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, o seguinte
artigo:

"Art..... - Aos militares estaduais que já tenham ingressado no
serviço público do Estado de Minas Gerais até a data da publicação
desta emenda, é assegurada a percepção do adicional de 10% (dez
por cento) sobre o seu vencimento básico quando completarem trinta
anos de serviço, ou antes disso, se tiverem completado ,o interstício
necessário para a aposentadoria voluntária integral.

§ 1° - Fica assegurada a concessão do adicional de 10% (dez por
cento) sobre sua remuneração, quando completarem trinta anos de
serviço, aos militares de que trata o "caput" deste artigo que tenham
atendido aos requisitos para obtenção de tal benefício até a data de
publicação da Emenda à Constituição da República n° 19, de 4 de
junho de 1998.

§ 20 - Fica assegurada a concessão reatroativa do adicional de 10%
(dez por cento) sobre o seu vencimento básico, aos militares
estaduais que tenham completado trinta anos de serviço no período
compreendido entre 7 de junho de 2000 e a data de publicação desta
emenda.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues - Alberto Pinto Coelho - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Doutor Viana- Durval Angelo
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
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Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

Justificação: De antemão, cumpre explicitar que esta proposta de
emenda à Constituição tem por finalidade cuidar apenas dos militares
que já tiverem ingressado no Estado até a data publicação dela.

Uma vez estabelecida essa ressalva - deveras consonante com a
reforma administrativa proposta pelo Governador Aécio Neves -,
temos que mencionar que esta proposta visa a reparar a grande
discriminação havida em relação aos militares no tocante à questão
do adicional trintenário. Diferentemente dos servidores civis que
tiveram sua situação observada no teor da reforma administrativa
estadual, os militares seguiram recebendo um tratamento anti-
isonômico em relação àqueles, porque aos militares não é assegurado
o adicional trintenário. Desde a Lei Delegada n° 43, de 7/6/2000, os
militares estaduais seguem sem perceber o adicional trintenário,
injustiça que deve ser corrigida. A bem da verdade, o adicional sobre
a remuneração após trinta anos de serviço já estava previsto no art.
59 da Lei n° 5.301, de 1969, que cuida do Estatuto do Pessoal da
Polícia Militar de Minas Gerais; contudo, em 2000, quando passou a
vigorar a Lei Delegada n° 43, em seu art. 1°, § 20, a questão ficou
disposta de modo que os militares passaram a perceber somente o
adicional por qüinqüênios trabalhados.

Não é justo que os servidores públicos civis sigam recebendo o
adicional trintenário e os militares não, precisamente porque não
existe nenhuma motivação de fundo que justifique tal diferenciação. O
que ocorreu à época da Lei Delegada n° 43 foi que o Governador
Itamar Franco cortou a vantagem em questão a título de haver dado
um reajuste salarial para os militares; mas, do ponto de vista prático,
houve aumentos vários para outras categorias de servidores públicos
civis, nem por isso essas categorias deixaram de ter direito ao
adicional trintenário. Ou há isonomia no tratamento entre os
servidores, por maiores que sejam as especificidades de cada carreira
ou os militares, nesse aspecto em particular, terão sido e seguirão
sendo, discriminados, se não mudarmos o rol de garantias
constitucionais de que eles dispõem.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 37/2003

Altera a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e
dispõe sobre a promoção dos Policiais Civis por tempo de serviço.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O "caput" do art. 104 da Lei n° 5.406, de 1969, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 104 - As promoções serão feitas por antigüidade, por

merecimento e por tempo de serviço.".
Art. 20 - Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 104 da Lei

n°5.406, de 1969:
"Art. 104- ........................................................
Parágrafo único - A promoção por tempo de serviço se dá para a

classe imediatamente superior a que se encontra e é conferida,
independentemente da existência de vagas, ao policial civil que tiver
permanecido em efetivo exercício por, no mínimo, dez anos
consecutivos na mesma classe.".

Art. 30 - O "caput" do art. 105 da Lei n° 5.406, de 1969, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 105 - Não poderá ser promovido por merecimento nem por
tempo de serviço o candidato que:".

Art. 40 - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei
complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 50 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Ad. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de julho de 2003.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de garantir ao policial

civil, cumpridor de suas funções, a promoção na carreira a qual não
conseguiu através dos outros meios previstos na legislação vigente.
Normalmente, a alegação é a falta de vagas; entretanto, o policial civil
não pode permanecer sem perspectiva alguma de ser promovido, pois
é um grande desestímulo para sua carreira. Não é justo existir o
direito de ser promovido, e não poder ser exercido.

Com este projeto, busca-se também a valorização do policial civil,
que dedica a vida inteira à corporação, e não consegue o
reconhecimento de seu trabalho.
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Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas à

aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°913/2003
Dispõe sobre o fornecimento de medicamentos adequados ao

tratamento da fibrose cística ou mucoviscidose e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado da Saúde, através do Sistema único

de Saúde - SUS - fornecerá gratuitamente os medicamentos
prescritos para o tratamento, bem como realizará o exame para
diagnóstico da fibrose cística ou mucoviscidose.

§ 1° - A coleta do sangue para a realização do exame será efetuada
simultaneamente à do material para a realização da triagem
metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo
congênito - "exame do pezinho" -, de que trata a Lei n° 11.619, de 4
de outubro de 1994.

§ 2° - O SUS manterá permanentemente um estoque adequado dos
medicamentos referidos no "caput".

§ 30 - Considera-se como estoque adequado, para efeitos do
parágrafo precedente, aquele que permite o fornecimento regular dos
medicamentos ao paciente em tratamento, de modo a assegurar que
seu efeito não se interrompa.

Art. 20 - A administração pública promoverá a pesquisa e o
desenvolvimento de novas terapias e medicamentos adequados aos
sintomas, ao diagnóstico e ao tratamento da fibrose cística ou
mucoviscidose.

Art. 30 - A administração pública promoverá, em todo o território do
Estado, campanhas de esclarecimento sobre as formas de tratamento
da fibrose cística ou mucoviscidose.

Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 50 - Fica instituído o dia 5 de setembro como o Dia Estadual da
Fibrose Cística ou Mucoviscidose.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: Com a necessidade de definir e implantar uma

metodologia adequada para o atendimento dos pacientes portadores
de fibrose cística, visando a redução da mortalidade e morbidade por
esta doença no Estado, propomos uma lei estadual que regulamente a
disponibilização dos meios necessários para diagnosticar e tratar os
portadores dessa enfermidade.

A fibrose cística - FC - ou mucoviscidose é a doença hereditária letal
mais freqüente na infância em populações caucasóides. E uma
patologia complexa, severa, grave e que envolve diversos sistemas
orgânicos. E caracterizada principalmente por infecções e obstrução
crônica do aparelho respiratório, insuficiência pancreática exócrina e
suas conseqüências nutricionais, além de elevados níveis de
eletrólitos no suor.

Ela ocorre principalmente em indivíduos descendentes de europeus
ocidentais e centrais, tendo incidência estimada em um caso para
cada grupo de 2.500 caucasóides nascidos.

No Brasil, país com grande contingente de habitantes com essa
origem e altas taxas de miscigenação entre estes e negróides,
esperava-se que a doença fosse bastante conhecida, pesquisada e
relatada. Ao contrário, poucos são os casos diagnosticados, e a
incidência, assim como a própria doença, são bastante desconhecidas
em nosso meio.

O diagnóstico no período neonatal (agora garantido pela Portaria MS
n° 822, de 6/6/2001, que inclui a fibrose cística no "exame do
pezinho"), associado à correta ação terapêutica, podem aumentar a
sobrevida de 10 anos para mais de 40 anos - ressalve-se, com
completa integração à sociedade. Os objetivos primários do
tratamento da fibrose cística são os de controlar a infecção, promover
a eliminação do muco e recuperar o estado nutricional. Também são
importantes os aspectos preventivos da doença pulmonar e os fatores
psicossociais. Deve-se impor uma disciplina em longo prazo, para o
paciente e sua família, exigida pela doença e seu tratamento.

Logo após o diagnóstico, os pacientes iniciam um programa de
tratamento que inclui fisioterapia diária, com drenagem postural e
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percussão do tórax; suporte medicamentoso composto por
antibióticos orais, endovenosos e inalatórios; mucolíticos,
expectorantes e antitussígenos; e medicamentos gastrointestinais; e
suporte nutricional composto por suplementação nutricional, utilização
de enzimas pancreáticas (destacando-se que 90% dos pacientes com
fibrose cística requerem suplementação com enzimas pancreáticas) e
vitaminas lipossolúveis específicas para a doença.

Atualmente, o Estado já disponibiliza aos pacientes o medicamento
Domase Alfa e as enzimas digestivas (reembolsados pelo Governo
Federal), constantes nas portarias referentes a medicamentos
excepcionais do Ministério da Saúde (SAS n o

s 204, de 6/11196, e 348,
de 21/9/2001), porém é fato que não suprem as necessidades dos
aproximadamente 250 portadores do Estado; isto traz como
conseqüência uma vida de muita dor e sofrimento.

Destacamos que atualmente o Governo do Estado não está
deixando de gastar com a fibrose cística, mas está gastando de uma
forma errônea, já que sem as medicações adequadas os pacientes
continuam desenvolvendo os sintomas da doença. Por conseguinte, o
Estado tem que disponibilizar recursos de maneira a atender às reais
necessidades dos pacientes.

Assim, sugerimos a criação de lei estadual para corrigir essas
distorções. Que essa lei realmente venha colocar o Estado na
vanguarda do tratamento da fibrose cística, junto a outros Estados da
Federação que já disponibilizam todas as medicações necessárias ao
efetivo tratamento desta patologia, de uma forma digna e com menos
sofrimento.

Também asseveramos a necessidade de se implantar uma política
estadual de apoio a esses pacientes, uma vez que, com o advento da
Portaria MS n° 822, de 6/6/2001, que trata da triagem neonatal para a
fibrose cística, seguramente o número de pacientes diagnosticados
deverá aumentar; isto, sem dúvida, obrigará o Governo a estar apto a
recebê-los.

Com esta forma rápida de diagnosticar e segura de tratar, realmente
estaremos atendendo a uma verdadeira necessidade social, já que
não permitiremos que a origem, o lugar de nascimento e as condições
sócio-econômicas modifiquem as condições de diagnóstico e
tratamento; diminuiremos o número de mortes evitáveis e lesões
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irreversíveis devidas a diagnósticos tardios e tratamentos errôneos;
reduziremos a porcentagem de perda de pacientes; reduziremos o
grau de alarme da população perante os sintomas da enfermidade e
de desconhecimento do diagnóstico e do tratamento; e permitiremos a
rápida aplicação de novas técnicas de tratamento que se encontram
disponíveis.

Portanto, com estas ações, tanto do Governo Federal quanto do
Estadual, estaremos obtendo diminuição da idade de diagnóstico;
início do tratamento entre o primeiro e o terceiro mês de vida; melhoria
da qualidade de vida do paciente; menor ocorrência de mortes e
danos irreversíveis no diagnóstico; redução considerável dos custos
do tratamento (menos internações, menos medicamentos e maior vida
produtiva do paciente); e maior sobrevida.

Além disso, estaremos respeitando todos os direitos constitucionais
conferidos aos cidadãos de nosso País, resguardados pela
Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante deste quadro e devido à natureza heterogênea de nossa
população, abre-se agora uma oportunidade única para
compreendermos a prevalência e as bases moleculares da fibrose
cística na população de Minas Gerais e, conseqüentemente,
propiciarmos melhor administração dos recursos públicos.

Diante do exposto, contamos com a compreensão e o apoio dos
nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, 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°914/2003
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União e Verdade N°

3240, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União e

Verdade N° 3240, com sede no Município de Cataguases.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: A Loja Maçônica União e Verdade N° 3240, com sede
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no Município de Cataguases, é entidade civil de direito privado, sem
fins lucrativos, iniciática, filosófica, progressista e evolucionista. Tem
por objetivo a prática desinteressada da beneficência e o incentivo à
instrução e à cultura. Também pugna pelo aprimoramento moral,
social e intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever e pela
investigação constante da verdade e, ainda, proclama os princípios
gerais da maçonaria, expressos na Constituição do Grande Oriente do
Brasil.

A instituição 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.

Assim, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública estadual,
motivo pelo qual 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°915/2003
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina Joaquim Laranjo Costa,

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

Laranjo Costa, com sede no Município de Oliveira.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2003.
Domingos Sávio
Justificação: A Vila Vicentina Joaquim Laranjo Costa, com sede no

Município de Oliveira, é uma entidade civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que se destaca pela prática da beneficência e tem
finalidade filantrópica, caritativa e de assistência social.

Além disso, está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas
pelo exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, é justa a declaração de sua utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

•	 PROJETO DE LEI N°916/2003
Altera a Lei n°12.081, de 12 de janeiro de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.081, de 12 de

janeiro de 1996, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à

construção de unidade administrativa, de educação ou de saúde, do
poder público municipal.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes
Justificação: A Assembléia Legislativa do Estado aprovou a Lei n°

12.081, de 1996, autorizando o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Santana do Manhuaçu. Tal doação não se concretizou,
não tendo sido lavrada a escritura nem realizada a averbação no
Cartório de Registro de Imóveis.

E oportuno salientar que esse imóvel era de propriedade do
município, havendo sido doado ao DER-MG em 1984. Devido a sua
não-utilização pelo Estado, situação que se verifica até hoje, o
Executivo, naquela ocasião, concordou com sua doação ao município,
antigo proprietário. Ocorre que, à época, a doação foi autorizada com
o escopo de que se construísse uma obra pública no local, o que hoje
não mais se justifica, necessitando a municipalidade ainda desse
terreno, mas para outra utilização.

Assim, com a finalidade de viabilizar a doação do imóvel e
considerando que este projeto de lei visa tão somente a adequar uma
norma jurídica aprovada por esta Casa, solicitamos o apoio dos
nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°917/2003
Declara de utilidade pública a Assistência Social Pio XII, com sede
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no Município de Frutal.

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

XII, com sede no Município de Frutal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Assistência Social Pio XII foi fundada em 1959, com

sede na cidade de Frutal. A entidade tem como finalidades a proteção
a idosos com idade igual ou superior a 60 anos em forma de abrigo,
em período integral, sem distinção de credo religioso ou político; a
execução de programa de atendimento a criança carente de 7 a 14
anos de ambos os sexos, em horário extra-escolar; a prevenção e a
promoção da saúde na terceira idade. Os serviços realizados pela
entidade são de qualidade, inteiramente gratuitos e incondicionais,
prestados em caráter permanente, objetivando a inclusão, promoção,
prevenção e proteção.

Para a consecução desses objetivos, a entidade faz esforços
buscando auxiliar material e espiritualmente os idosos internos, sem
qualquer discriminação, fornecendo-lhes roupas, calçados, agasalhos,
alimentação, remédios e lazer; proporcionar-lhes assistência médica,
odontológica, paramédica, psicológica e social; prestar à criança
carente de 7 a 14 anos, em horário extra-escolar, atendimento em
educação supletiva, intelectual, social, profissional, física, estética,
moral e cívica, visando, notadamente, ao combate à fome e à
pobreza, à prostituição, à violência infantil e ao uso de drogas;
proporcionar à terceira idade atividades laborativas, lúdicas,
recreativas, educativas, psicossociais, culturais e físicas.

- 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°918/2003
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Mário Spada -

AMES -, com sede no Município de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Beneficente Mário Spada - AMES -, com sede no Município de
Capelinha.

Ad. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação Beneficente Mário Spada, localizada no

Município de Capelinha, também designada pela sigla AMES, foi
fundada em 30/11/2000 e é uma entidade civil sem fins lucrativos. Ela
tem como finalidade a proteção e o amparo à saúde da família, à
maternidade, à infância e à velhice mediante incentivo ao aleitamento
materno, campanhas de combate a doenças transmissíveis, em
integração com os órgãos competentes; participações em campanhas
de saúde; oferecimento de abrigo a pessoas carentes que necessitam
de tratamento médico na cidade de Capelinha e não têm onde ficar e
apoio à assistência médica, odontológica, educacional.

Em relação ao combate a fome e à pobreza, a Associação tem como
objetivo fazer campanhas de distribuição de alimentos e agasalhos,
material de construção e reforma de unidades residenciais, tudo
mediante aprovação dos associados; incentivar a produção de
alimentos básicos; integrar seus beneficiários no mercado de trabalho
promovendo cursos profissionalizantes; desempenhar atividades de
implementação e gerenciamento de infra-estrutura comunitária de
saúde, saneamento básico, habitação, comunicação e eletrificação;
divulgar a cultura, a educação e o esporte; proteger o meio ambiente
através da integração com entidades afins que atuem na promoção de
campanhas educativas, projetos de recuperação e preservação
ambiehtal; trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária mediante
a integração com órgãos afins que visem ao aumento da produção e
da produtividade e à melhoria do bem-estar social da comunidade.

No desenvolvimento de suas atividades a Associação não faz
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

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

PROJETO DE LEI N° 919/2003
Determina notificação compulsória de violência contra mulher
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atendida nos serviços de urgência e emergência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída notificação compulsória de violência contra

mulher atendida nos serviços de urgência e emergência de hospitais
públicos e privados.

Art. 2° - O profissional de saúde responsável pelo atendimento
deverá preencher formulário oficial da notificação à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

§ 1° - O formulário oficial deverá conter, obrigatoriamente, as
seguintes informações:

- dados de identificação pessoal: norhe, idade, profissão, cor e
endereço;

II - tipo de violência, assim considerados:
a) violência física - agressão sofrida fora do ambiente doméstico;
b) violência sexual - estupro ou abuso sexual que cause ou não

lesões corporais, gravidez indesejada ou transtornos mentais;
c) violência doméstica - agressão sofrida no âmbito doméstico, por

familiar ou outra pessoa que divida o mesmo teto.
III - diagnóstico;
IV - descrição dos sintomas e lesões;
V - conduta, com descrição detalhada do tratamento ministrado e

encaminhamento realizado.
§ 2° - Para fins de estatística e subseqüente formação de diretrizes

de trabalho, será mantido cadastro junto à Diretoria de Promoção de
Direitos Humanos e Inclusão Social, órgão pertencente à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes.

Art. 30 - A notificação a que se refere o ai. 1° será encaminhada à
Diretoria de Promoção de Direitos Humanos e Inclusão Social, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ai. 40 - A elaboração do formulário oficial de notificação ficará por
conta do Poder Executivo, que regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Ai. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de julho de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: E do conhecimento de todos que a violência contra a
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mulher é um dos mais graves problemas sociais do nosso País. Tão
ou mais doloroso ainda do que sofrer uma agressão física é o medo, a
sensação de desproteção e o trauma que ficam; a inexistência de um
caminho a seguir, além de o receio de denunciar, pois grande parte da
violência ocorre dentro dos lares, incluindo casos de estupro, e
sobrevém, muitas vezes, do provedor da família.

O projeto de lei que ora apresentamos visa trazer à tona esses
dados que se perpetuam, abafados pela desproteção da mulher
agredida. Muitas delas, vítimas dos próprios maridos, não encontram
a coragem suficiente para dar queixa na Delegacia de Mulheres,
temendo uma reincidência ou até algo mais grave. E aí que entram os
serviços de saúde, na prestação da atenção plena à mulher em
situação de violência.

O Decreto n° 43.271, de 15/4/2003, que dispõe sobre a
reorganização da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes, estabelece como competência da Diretoria de Promoção de
Direitos Humanos e Inclusão Social a atuação, em coordenação com
outros órgãos e entidades públicas e privadas, em defesa da proteção
da mulher e da pessoa humana. Acreditamos que o projeto que
apresentamos para análise só irá facilitar e orientar as políticas
públicas já previstas em lei. Mulheres agredidas, sexualmente ou não,
procuram com assiduidade os serviços de saúde. Suas queixas são
vagas e muito pouco dizem sobre o tipo de agressão. O
preenchimento de um formulário, especificamente elaborado para
essa finalidade, pelo profissional que realizou o atendimento, com
certeza irá favorecer a confiança das mulheres e, em conseqüência,
tornar visíveis as dimensões reais do problema, criando condições
para seu enfrentamento, principalmente ao inibir o ato agressivo. No
Brasil, iniciativas nesse sentido já estão em vigor.

A violência doméstica, em suas várias faces, é também um
problema de saúde pública pela magnitude de sua incidência, por
seus efeitos na sociedade e na auto-estima do nosso povo, pois um
quadro desses reforça uma imagem terrivelmente negativa da nossa
realidade social.

Pelas razões expostas, cremos não haver dúvidas sobre a
necessidade urgente da adoção de planos de ação que protejam a
mulher, inibam os seus agressores e aumentem o respeito aos direitos
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humanos, O projeto de lei em questão traz à luz a magnitude do
problema e cria condições para que o enfrentemos.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos nobres pares desta
Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 920/2003
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

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

Município de Alpinópolis o imóvel constituído de um terreno com área
de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na
Rodovia MG-28, "Represa", hoje denominado "Chácara Primavera",
nesse município, matriculado sob n° 6.513, no livro 2-13/2-0, fis. 219,
v./13, no cartório de registro de imóveis da Comarca de Alpinópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de julho de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei se destina a fazer reverter um imóvel

ao Município de Alpinópolis, o qual foi doado ao Estado por esse
município, para que ali se construísse uma cadeia pública; no entanto,
o Estado não cumpriu a finalidade proposta pela doação, contida em
leis municipais, que autorizavam a referida doação, mesmo tendo sido
lavrada escritura de transmissão de imóveis.

Assim sendo, o imóvel deve retomar ao rol de bens do referido
município.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares nesta Casa para
se aprovar a doação proposta.

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

PROJETO DE LEI N° 921/2003.
Declara de utilidade pública o Recanto de Apoio à Vida - REAVIDA -1

com sede no Município de Monte Sião.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Recanto de Apoio à

Vida -REAVIDA -, com sede no Município de Monte Sião.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O Recanto de Apoio à Vida - REAVIDA - é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o
bem-estar da comunidade e, em especial, o das pessoas viciadas em
tóxicos e álcool.

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 título 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 de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 922/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Governador

Valadares o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Governador Valadares imóvel situado na Rua Lincoin Byrro, 1771,
com área de 11 .000,00m 2 (onze mil metros quadrados) e as
benfeitorias nele existentes, desmembrada da área de 25.200,00m2
(vinte e cinco mil e duzentos metros quadrados), devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Governador Valadares.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à construção de um centro social comunitário.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escrita pública de doação, devidamente registrada, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2003.
Pastor George
Justificação: Na área pretendida funcionava a Escola Estadual

Antônio Rodrigues Coelho. A escola encontra-se hoje desativada por
falta de condições de funcionamento, num estado de total abandono,
tendo-se transformando num local de marginalidade e foco de drogas,
por ser uma extensa área aberta e expostá. Essa situação traz riscos
de segurança aos moradores daquela localidade, segundo
informações da Comunidade Escolar do Bairro São Paulo, de
Governador Valadares.

A comunidade escolar vem buscando alternativas, para que seja
construído um centro social comunitário com quadras poliesportivas.
O Prefeito Municipal compromete-se a atender à reivindicação, desde
que a área seja doada ao Município, resguardadas as recomendações
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entendemos que a presente
doação beneficiará a comunidade local, valorizando, assim, a cidade
de Governador Valadares, pois haverá, com certeza, um
desenvolvimento substancial.

Desta forma, conto com aprovação dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI N° 923/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Jardim América, com sede no Município de
Campo Belo.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim América, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
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Jardim América, fundada no Município de Campo Belo em 8/1/93, é
uma sociedade civil de caráter comunitário-assistencial, que se
destaca pela promoção da união dos moradores desse bairro, além de
promover atividades cívicas, recreativas, culturais e assistenciais para
os associados, dentro do espaço em que atua.

Pelo que se depreende da documentação anexa a referida
Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de dez
anos, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por atender a entidade aos requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares ao projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 924/2003
Declara de utilidade pública a Associação Efhatá, com sede no

Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Efhatá,

com sede no Município de Contagem.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Associação Efhatá, com sede no Município de

Contagem, fundada em 1 0/112000, é uma sociedade civil de caráter
assistencial, sem fins lucrativos, que se destaca pela prática da
beneficência e tem finalidade iniciática, filantrópica, educativa e
cultural.

A referida Associação, pelo que se depreende da documentação
anexa, está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,
sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Por preencher a entidade os requisitos dispostos na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto apresentado.

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

PROJETO DE LEI N° 925/2003
Declara de utilidade pública o Centro de Cidadania Negra de Monte

Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Cidadania

Negra de Monte Carmelo, com sede no Município de Monte Carmelo.
Art. 2° - 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: O intuito deste projeto é oferecer justo reconhecimento

ao Centro de Cidadania Negra de Monte Carmelo pela relevante
contribuição que tem prestado ao negro, defendendo seus interesses
e sua cultura.

Com efeito, essa entidade - fundada em 22/4/2002, dotada de
personalidade jurídica, sem fins lucrativos e cujos Diretores, de
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de suas
funções - tem por meta defender seus filiados contra toda forma de
discriminação, exploração, violência e opressão, para que possam
gozar de ampla liberdade. Ao mesmo tempo, busca oferecer-lhes
assistência de natureza variada, fazendo com que tenham acesso à
saúde, à educação, ao lazer e ao trabalho.

Cumpre ressaltar que o Centro atende aos requisitos enunciados no
art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, razão pela qual pode receber o
pretendido título declaratório de utilidade pública no âmbito estadual.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas
parlamentares para que esta proposição seja acolhida
favoravelmente.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.015/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja

formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Hernane Benedito
Costa, ocorrido em 6/7/2003. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
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N° 1.016/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja
dirigida ao Gerente Técnico do Parque Estadual do Rio Doce
manifestação de aplauso pelo transcurso de seus 59 anos de
fundação. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.01 7/2003, do Deputado Chico Simões e outros, solicitando seja
dirigida ao Presidente da República manifestação de apoio ao
movimento dos funcionários da VARIG. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.018/2003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
encaminhado ao Secretário de Planejamento e Gestão pedido de
informações sobre o descumprimento, por essa Pasta, do disposto no
art. 110 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 1.01912003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulada manifestação de congratulações com a Diretoria do Instituto
Cultural Amílcar Martins pelo início de suas atividades, em 25/7/2003.

N° 1.020/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Federação das Entidades
Culturais e Artísticas do Vale pela realização do 22° FESTIVALE. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

W° 1.021/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Marcon pela
inauguração da Casa Geraldo Turismo Enogastronômico. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 1.022/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à eletrificação do
Bairro Saudade, no Município de Medina. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 1.023/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Primeira Igreja Batista em
Ouro Fino pelo transcurso de seu 83° aniversário. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.02412003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Munibípio de Conceição dos
Ouros pelo transcurso do 550 aniversário de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

No 1.025/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas à
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recuperação da BR-262, nas proximidades do trevo de Juatuba. (- À
Comissão de Transporte.)

N° 1.026/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de São
Gotardo, na pessoa da Prefeita Mirian Elaine Venancio; ao Sindicato
Rural de São Gotardo, na pessoa de seu Presidente, Sr. Joaquim
Viela; e à Cooperativa Agropecuária do Alto Paranaiba - COOPADAP
-, na pessoa de seu Diretor-Presidente, Sr. Yukio Nakamura, pela
realização da 7 Festa Nacional da Cenoura - FENACEN.

N° 1.027/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Cruzeiro
da Fortaleza, na pessoa do Prefeito Luiz Eustáquio de Andrade, e à
Câmara do mesmo município, na pessoa de seu Presidente, Sr.
Geraldo Cardoso, pela realização da lga Festa Regional do Queijo. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.02812003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas à implantação de um distrito industrial no Município de Goianá.

N° 1.029/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais - CDI-MG - com vistas à implantação de um distrito
industrial no Município de Goianá. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

N° 1.030/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
elevado à condição de companhia o 3° Pelotão de Polícia Militar de
São João Nepomuceno.

N° 1.031/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se
viabilize a aquisição de viaturas e patrulhas moto para os municípios
que menciona. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.032/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que se viabilize o asfaltamento de ruas nos municípios que
menciona. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.033/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que se
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viabilize a aquisição de maquinários e implementos agrícolas para
os municípios que menciona. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

['1° 1.034/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se viabilize
a aquisição de ambulâncias para os municípios que menciona. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 1.035/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas à realização de convênios para a construção de quadras
poliesportivas e campos de futebol nos municípios que menciona. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.036/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COHAB com vistas à realização de
convênios para a construção de unidades habitacionais nos
municípios que menciona.

N° 1.03712003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do aeroclube do Município de São João
Nepomuceno. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.038/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Delegado Regional da
Polícia Civil em Ubá pelos excelentes serviços prestados ao Estado.

N° 1.03912003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
elevação do 3° Pelotão de Polícia Militar de São João Nepomuceno à
condição de companhia. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N° 1.040/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Loteria do Estado de Minas
Gerais pelo transcurso do 800 aniversário de sua fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.041/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltado o trecho
que liga a BR-458 ao Município de Bugre. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.042/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade do Município
de Tombos pelo aniversário de sua emancipação político-
administrativa.

N° 1.043/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Ipanema pelo aniversário de sua emancipação político-administrativa.

N° 1.044/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Santa Helena de Minas pelo transcurso do dia da padroeira Santa
Helena.

N° 1.045/2003, do Deputado Márcio Passos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pedra Azul pelo
aniversário de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.046/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Ouro Preto com vistas a que
sejam abertas negociações com os servidores da Prefeitura, em greve
desde 917/2003. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.047/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhado ao Diretor-Presidente da COMIG pedido de
documentação que menciona, referente às obras realizadas nas
Thermas Antônio Carlos, no Município de Poços de Caldas.

Do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja constituída a Frente
Parlamentar Municipalista, com os objetivos que relaciona.

Do Deputado Antônio Carlos Andrada e outros, solicitando seja
promovido seminário com o tema "Os Municípios e a Federação
Brasileira". (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Célio Moreira, Leonardo Quintão (3), Djalma Diniz, Leonardo Moreira
(2) e Sargento Rodrigues e outros, e da Comissão de Transporte.

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau pelos
excelentes serviços prestados ao Estado quando no cargo de



55
Comandante-Geral da PMMG. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2), Elmiro Nascimento (2) e Dilzon Meio.
Comunicação Não Recebida

- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Carlos Roberto Fontanielo, ocorrido em 22/7/2003,
em Angola. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Enviei mensagem à Presidência

desejando aos Deputados boas-vindas e que haja entendimento entre
nós para trabalharmos por Minas Gerais. Apesar de exercer seu
papel, a Oposição comunga com as idéias da Situação. Sr.
Presidente, espero que, nos próximos seis meses, continuemos com a
mesma harmonia, o mesmo entendimento e trabalho para auxiliar
Minas Gerais. Que a Oposição desta Casa siga os caminhos dos
Deputados do Governo e que encontremos juntos o melhor para o
Estado, como nos últimos seis meses.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente,

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, o objetivo da
minha presença nesta tribuna é fazer repercutir e trazer ao Plenário o
tema da crise financeira que se abate sobre os municípios mineiros e
brasileiros. Certamente, ele se encontra na mente de cada um dos
parlamentares, que retornaram do recesso e de suas bases, onde
tiveram contato com lideranças municipais, sobretudo com Prefeitos e
Vereadores.

Neste momento, faço um registro importante. Vivenciamos a
discussão em torno do pacto federativo, da Federação brasileira,
muitas vezes distorcida, porque privilegia a relação entre o Governo
Federal e os Estados, deixando de lado os municípios. Por força da
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Constituição Federal, mais de 5 mil municípios brasileiros são entes
federativos, ou seja, têm o mesmo "status" constitucional dos Estados
e da União. Não é possível que, neste momento, em que se discutem
reformas profundas no País, como a tributária, deixemos de dar vazão
à questão dos municípios.

Nestes últimos dias, jornais como "Estado de Minas", "O Tempo",
"Diário da Tarde", "Diário do Comércio", "Hoje em Dia", enfim toda a
imprensa mineira, têm concedido espaço para esse tema.

Ontem o jornal "Estado de Minas" publicou editorial em que se
reteria à falência dos municípios e à questão estrutural do sistema que
hoje impera na Federação brasileira. E esencialmente no município
que o cidadão tem suas frustrações, mora, vive e realiza os seus
sonhos. Além disso, é onde vivencia a sua existência em simples
gestos, que, muitas vezes, parecem pequenos, mas que, no seu
conjunto, formam a existência de cada um de nós. Por exemplo, os de
atravessar a rua, assentar-se numa praça, andar em ônibus coletivo
para ir ao trabalho, levar o filho à escola, procurar posto de saúde,
pedir calçamento, reclamar da iluminação pública, do buraco que
atrapalha o trânsito e do sinal queimado. Esses problemas e a infra-
estrutura básica, o esgoto e a água tratada são atinentes ao
município. Essas questões prementes de cada um encontram-se no
município, sob o encargo e a responsabilidade dos agentes políticos
municipais.

E importante que a Assembléia mineira participe e esteja ao lado
dos municípios neste momento de dificuldades, porque Minas é o
Estado com maior número de municípios do País.

A Assembléia de Minas precisa, por meio de uma articulação
institucional, suprapartidária, organizar debates e seminários para
poder abrir suas portas às demandas, às reivindicações e aos
reclames dos municípios, seus agentes e representantes, para que,
pelo parlamento mineiro, a voz dos municípios seja ouvida em
Brasília, no Congresso Nacional, nos gabinetes dos Ministérios, no
Palácio do Planalto, e o enfrentamento da questão possa se dar de
maneira equilibrada, não ficando os municípios a reboque dos
acontecimentos e da discussão que se coloca diante da Nação, como
estão até o momento.

Não é possível, já no meio do ano, quando em geral as receitas
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próprias dos municípios já foram realizadas pela cobrança daqueles
impostos que o município pode, por si mesmo, implantar e cobrar,
iniciar-se o segundo semestre com essas receitas praticamente
esgotadas, tendo os municípios que pautar sua caminhada por
receitas de transferências constitucionais, como o FPM, e assistir à
queda em cerca de 40%, 50% desses recursos, quando ainda seis
meses teremos para caminhar em termos administrativos, enfrentando
despesas já assumidas, no final do ano, como o 130 salário.

E preciso que isso seja trazido à tona. O País não vai encontrar sua
tranqüilidade social, seu crescimento e dias melhores se os
municípios forem esmagados por falta de recursos. Quando o
cidadão, sentindo-se acuado e espoliado, resolve agir, a primeira
instituição que procura é a Câmara Municipal. Quando os Prefeitos,
por total ausência de condições, por falta de recursos, não
conseguirem dar a mínima resposta aos reclames da sociedade,
estará instalado o caos neste País e a temida convulsão social. Não é
possível que um cidadão, ao se reportar às instituições e a seus
representantes diretos, não encontre uma resposta razoável. A
descrença com relação às instituições será total. Não haverá Estado,
Governo Federal, que são entidades abstratas, jurídicas, nem outra
instituição capaz de dar ao cidadão aquela tranqüilidade de que
precisa. Com isso a falência do sistema e o sofrimento do cidadão no
seu município serão totais.

Quero aqui conclamar os prezados colegas. Tenho a assinatura dos
Líderes de todos os partidos da Casa, o que mostra um entendimento
suprapartidário, para que possamos realizar um grande seminário,
trazendo todos os Prefeitos mineiros, para que tenham vez e voz
neste parlamento, para levantar a bandeira do municipalismo, neste
momento em que o Brasil busca e deseja encontrar dias melhores
para se pautar nessa vida democrática que precisamos preservar com
energia, determinação, atos e gestos que possam ir ao encontro dos
anseios daqueles que, neste momento, passam dificuldades.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Antônio Carlos Andrada. Gostaria de parabenizar V. Exa. por essa
importantíssima reflexão. Estamos inaugurando um período de
atenção para com as preocupações dos nossos municípios, que são
também nossas, porque somos municipalistas.
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Para ratificar as brilhantes palavras de V. Exa., quero anunciar

que, nesta manhã, foi aprovado um requerimento buscando
efetivamente tal reflexão. Para tanto, no dia 13, quarta-feira próxima,
teremos uma audiência pública com todos os Prefeitos das regiões
microrregionais e com a AMM, para discutirmos inicialmente essa
situação que está trazendo, sem dúvida alguma, enormes prejuízos
aos nossos municípios.

Quero unir-me a V. Exa. para dizer que essa audiência pública vai
ser decisiva, porque o parlamento mineiro, a voz de Minas Gerais vai
ecoar em Brasília para garantir a sobrevivência dos nossos municípios
mineiros. A reflexão de V. Exa. é oportuna e correta. Temos esse
compromisso com os 853 municípios mineiros, a fim de iniciarmos
uma caminhada cívica para a sobrevivência de cada município,
independentemente da região. Nada melhor que a oportunidade deste
momento em que estamos reiniciando as nossas atividades para
fazermos os nossos pedidos.

Quero dizer a V. Exa., que também está com esse propósito e esse
sentimento, que estamos unidos em defesa dos nossos munícipes.
Parabéns a V. Exa! Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a manifestação de
V. Exa. que neste momento vem corroborar o nosso esforço em favor
dos municípios. Queremos saudar a iniciativa da Comissão de
promover essa audiência pública com os Presidentes das associações
microrregionais para iniciar esse debate. Esse é também o espírito da
nossa mensagem, ou seja, fazer com que a Assembléia, por meio de
todos os seus órgãos e instâncias, possa abrir suas portas para que
os municípios tenham vez e voz nesse debate tão importante.

O Deputado Neider Moreira (em aparte) - Obrigado pelo aparte.
Quero também manifestar minha satisfação com a iniciativa tomada
pelo nobre Deputado em companhia dos Líderes. Já hipoteco o meu
apoio. Aproveito para lembrar um pronunciamento feito aqui, em
fevereiro, sobre o pacto federativo. Naquele momento, dizia que, se
não fossem tomadas atitudes - e, quando digo nós, falo da classe
política do Brasil inteiro - em prol do resgate do pacto federativo, que
hoje já não existe no Brasil, os nossos municípios teriam grandes
problemas.

Em nível federal, temos uma centralização de arrecadação que
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inviabiliza os Estados e os municípios. Temos um grande percentual
de municípios que vivem, única e exclusivamente, do FPM. Se não
houver uma nova atitude - e infelizmente não estamos vendo nessa
reforma tributária que está sendo encaminhada no Congresso
Nacional a disposição de distribuição da arrecadação -, continuaremos
tendo os mesmos problemas. E as Prefeituras que hoje estão em
regime pré-falimentar vão evoluir para a insolvência, sem nenhuma
possibilidade de prestarem serviço à altura de nossa comunidade.

Estou absolutamente favorável a essa posição. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais precisa posicionar-se a favor e contribuir
na discussão para encontrar uma solução para esse problema. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a intervenção de V.
Exa., que tocou num ponto importante. Não é possível que a
centralização financeira do País continue da forma como está. E
lógico que esse problema não foi criado por este Governo. Foi o
sistema constitucional brasileiro que levou a essa situação. Há anos
estamos vivenciando essa hipertrofia do Poder Executivo, sobretudo
da União, em prejuízo dos Estados e dos municípios.

Chegamos ao ponto - e podemos afirmar com segurança, sem medo
de errar - de a Federação brasileira ser um pouco fantasiosa e
mentirosa. Enquanto os Estados e os municípios têm, sim,
reconhecida a autonomia política, porque elegem os seus
Governadores e Prefeitos, por outro lado, os municípios e os Estados
não têm autonomia financeira, porque vivem exclusivamente na
dependência do Governo Federal. Não há Estado nem município que
consigam sobreviver sem ter de estender a mão e levar o pires em
Brasília para pedir alguma verba ou ajuda. Isso não é federação.
Federação é pacto de Estados que se unem para formar uma nação.
A União não é dona do Estado, nem do município; representa essa
união, que existe para gerenciar a tranqüilidade e o progresso da
Nação. Assim sendo, estamos vendo uma inversão: a União
esmagando os Estados e os municípios, que, neste momento, são os
entes mais atingidos.

Tenho a certeza de que esta Assembléia abrirá suas portas para
fazer ecoar, de maneira bem alta e forte, o sentimento do
municipalismo mineiro, que haverá de fazer reverter esse quadro.
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Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, membros da Mesa,

senhoras e senhores parlamentares, amigos que nos acompanham
das galerias e por meio da TV Assembléia, tenho certeza de que o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tomou conhecimento da
atitude do Sr. Aílton Brasiliense, Presidente do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN -, em relação a uma deliberação, por meio da
qual demonstra ato abusivo, desrespeitoso e que fere frontalmente o
Código de Trânsito Brasileiro. Trata-se, portanto, como já disse, de ato
abusivo, além de prejudicial à população.

As vezes, pergunto-me se os motoristas são diferentes dos demais
profissionais. Em qualquer profissão, tem-se direito à defesa e ao
contraditório. O motorista não tem esse direito. Fere o art. 5 0 , inciso
LV, da Constituição Federal, o motorista receber em casa boleta
condenatória da multa, com os pontos e o valor a pagar.

Falo para os senhores do PT e não como crítica, mas como alerta,
para que possa chegar ao conhecimento do Presidente da República
que o Sr. Aílton Brasiliense, no dia 11/7/2003, teve a coragem de
emitir a Deliberação n° 38, desautorizando a colocação de placas
indicadoras da existência de radares. No mínimo existe dúvida sobre a
atitude do Presidente do CONTRAN. Por que retirar essas placas
sinalizadoras, se o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe
claramente que estas são obrigatórias, pois são educativas? Por que
somente em relação aos radares existe deliberação proibindo o uso
dessas placas?

Meus amigos do PT, pessoas que muito admiro, algo está
acontecendo. Com certeza, volto a frisar que o Presidente Lula não
tem conhecimento disso. Como estará o faturamento da indústria das
multas, existente em todo o País, e a cota dos proprietários dos
radares, que não pertencem às Prefeituras e aos Estados, mas a
grupos particulares?

Não queremos que o cidadão abuse da velocidade. Já disse e volto
a repetir: uso carro para vir de Juiz de Fora, porque não há vôo.
Aeroporto até existe, e será inaugurado mais um. Não é isso.
Queremos que o cidadão seja informado para ser educado. Se
proibiram a placa indicativa da distância do radar, por que não retirar
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as placas indicativas de curva perigosa, de escola, de trevo? Essas
placas continuam e, assim, ferem a Constituição no que se refere à
afirmação de que todos são iguais perante as leis, além de ferirem o
Código de Trânsito Brasileiro.

O Sr. Aílton Brasiliense comete dois erros gravíssimos: o de
deliberar sem Conselho, como se fosse o único, o deus todo-poderoso
do Conselho Nacional de Trânsito; e o de emitir a Deliberação n° 38,
mandando que se retirem as placas. Nesse ponto, quero parabenizar
os Prefeitos de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Juiz de Fora, que
não aceitaram a deliberação inconseqüente desse cidadão,
Presidente do CONTRAN.

Certamente, os Deputados do PT, que têm demonstrado nesta Casa
muito equilíbrio, levarão essa informação ao Presidente, pois o Lula
não chegou à Presidência à toa.

A Deputada Ana Maria (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, quero
fazer minhas as suas palavras. No Brasil, precisamos substituir a
cultura da taxação e da cobrança pela da educação e da preparação
do nosso cidadão.

Parabéns por seu pronunciamento. Esperamos que isso chegue a
Brasília e que as placas retornem, educando e orientando nossos
motoristas, para que saibam que as ruas são para transitar, e não
para correr. As pessoas não devem ser prejudicadas antes mesmo de
serem comunicadas. Muito obrigada.

O Deputado Biel Rocha (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,
concordamos com sua avaliação da atitude do Presidente do
CONTRAN, que realmente foi autoritária, pois não ouviu o Conselho.
Certamente, o PT intercederá junto ao Presidente da República, mas
pedimos que V. Exa., que também é Governo Federal, na medida em
que o Vice-Presidente e o Ministro dos Transportes são do PL, junte-
se a nós para provocarmos uma reação a essa atitude autoritária.
Estaremos juntos nesse movimento, o PT e o PL, e provocaremos
essa discussão.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Alberto Bejani,
quero parabenizá-lo. De fato, seu pronunciamento vem ao encontro
dos reclames populares em todo o Brasil. E um acinte, uma vergonha
para o País termos a indústria da multa estimulada e a questão da
segurança relegada não sei a que plano. A placa educativa é
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fundamental para esclarecer ao condutor do veículo o limite
adequado para a região. Além disso, o alerta de que poderá haver
uma multa também é educativo.

Em determinadas situações, a placa é fundamental. Por exemplo, a
BR-381, na entrada de Belo Horizonte, é uma rodovia de pista dupla
e, pela madrugada, ao chegar à Capital, um cidadão não pode
adivinhar o limite da velocidade sem nenhuma placa e sem nenhum
trânsito. Como adivinhará que deve trafegar nessa via de pista dupla a
60km por hora? Isso é impossível.

E esse cidadão será penalizado com multas pesadíssimas,
sacrificando o seu patrimônio. Esse fato não representará nenhum
fator de segurança, e essa atitude é arbitrária e criminosa. Com
certeza, como V. Exa. deixou transparecer, trata-se de um "lobby" de
indústrias para sugar o dinheiro do povo, por meio de contratos
vergonhosos, lucrando com parte da venda de determinados
aparelhos eletrônicos. As empresas vendedoras desses equipamentos
desejam fazer desse artifício uma forma de arrecadação para os
municípios.

V. Exa. está de parabéns! No mês passado, apresentei projeto de lei
regulamentando as placas de sinalização e as luminosas, para alertar
os condutores de veículos, próximo aos radares, informando-lhes o
limite de velocidade e o risco de multa que correm.

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado. Antes de
passar a palavra ao Deputado Chico Simões, do PT, com quem tenho
aprendido muito nesta Casa, parabenizo o Sr. Ailton Brasiliense, por
inserir nessa deliberação, no art. 2 0, notificação-multa. Notificação
significa obedecer ao art. 50, inciso LV, da Constituição Federal, que
assegura o direito à defesa ao contraditório. Notificação não é multa,
mas o processo administrativo em que o cidadão tem o direito de
apresentar a sua defesa e o seu contraditório, pois um guarda da
BHTrans pode, não simpatizando com a fisionomia de um cidadão,
adivinhar a placa do seu veículo e anotá-la, dizendo que passou em
um sinal vermelho, mesmo que não esteja em Belo Horizonte. Na
casa desse cidadão, chegará, por AR, uma notificação, e, sem defesa,
terá de recorrer, sem poder oferecer as testemunhas que afirmariam
que se encontrava em outra cidade na ocasião.

Essa pena fere o direito do cidadão, porque, de acordo com o
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Código Penal, ninguém pode ser condenado duas vezes pelo
mesmo crime. O cidadão, além de perder pontos, paga multa pela
mesma infração cometida.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Parabenizo V. Exa., que,
há muito, defende essa bandeira para moralizar as penalidades
relativas às infrações de trânsito. Não podemos usar a multa como
fonte de receita.

Retrato o que falou o Deputado Antônio Carlos Andrada, quando
defende a frente parlamentar para discutir o pacto federativo e
valorizar os Prefeitos. Essas multas e taxas foram criadas pelo
Governo Federal do PSDB, que desejava concentrar recursos na
União. Para isso, teve de utilizar metas não muito aceitáveis. Com o
novo Governo Federal, em que o seu PL também é base, temos de
cobrar providências, para que a justiça seja feita.

Temos de exigir que o Estado cumpra as normas. O cidadão tem de
cumpri-Ias, mas o Estado dificilmente o faz. Brasília está longe, mas o
Palácio da Liberdade está perto. Solicito a V. Exa. que peça ao
Governador e ao Secretário da Fazenda que acatem a lei por nós
aprovada. q direito do servidor, do cidadão, normalmente não é
respeitado. E preciso nos unirmos para irmos ao Governador exigir o
pagamento aos prestadores de serviço do IPSEMG Durante o
recesso andei pelo interior e vi que os prestadores de serviço e os
hospitais estão em situação de penúria. Conte conosco para cobrar o
que for justo para valorizar o cidadão, as Prefeituras e os Prefeitos,
que se encontram em situação difícil. Obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Obrigado. Lembro a V. Exa. que não há
necessidade de o Deputado Alberto Bejani procurar o Governador.
Por várias vezes, vi na sala do Governador os Deputados Rogério
Correia e Durval Angelo, ambos do PT. Vocês também têm livre
acesso ao Palácio.

Tenho e terei sempre grande admiração pelos senhores do PT,
pessoas equilibradíssimas. Quisera eu ser vice do amigo Biel em Juiz
de Fora para unirmos o útil ao agradável; porém, isso parece não ser
possível. Tenho a certeza de que vocês levarão as questões ao
conhecimento do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, também venho a esta
tribuna, com a alegria de reencontrar os colegas, para tratar da
situação dos municípios brasileiros, porém sob outra perspectiva. Não
há dúvida sobre a base de legitimidade das reivindicações e angústias
vividas pelos municípios.

A Constituição de 1988 apontou positivamente para o fortalecimento
do municipalismo, incentivando a descentralização das políticas
públicas. Naquele momento, houve perspectiva crescente de
arrecadação tributária para os municípios, que assumiram novas
responsabilidades: educação, saúde, assistência, cultura, transporte,
meio ambiente, entre outras.

Naquela época, a arrecadação e o bolo tributário nacional dos
municípios chegou a 19%. Esse percentual foi destinado, com
instrumentos complementares à Constituição de 1988, aos municípios
brasileiros. Nos anos posteriores, com dois Governos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, houve o que chamamos de
reconcentração de recursos na União. Hoje os municípios participam
de apenas 13% a 14% do bolo tributário nacional. Isso quer dizer que,
pela Constituição, assumiram novas responsabilidades - defendemos
que principalmente as políticas públicas sociais sejam municipalizadas
-, mas não houve contrapartida financeira. Então, há base de
legitimidade nas reivindicações. Podemos discutir se o caminho
adequado é a paralisação da prestação de serviços públicos ou se
houve liberalidade quanto à criação de novos municípios, talvez sem a
necessária estrutura e fundamentação legal.

O momento é adequado. Está sendo discutida a reforma tributária
nacional, e é normal que os municípios façam esse debate. A
Assembléia já apresenta várias iniciativas, como as audiências
públicas e as propostas das lideranças desse seminário.

Há uma outra questão que muitas vezes passa despercebida. Não
podemos focar todo o debate na repartição do bolo tributário, ou seja,
retirar um pouco mais da União e dos Estados para os municípios, por
mais justo e necessário que isso seja. Temos de discutir outras formas
que dêem a esses municípios condições de desenvolvimento local
sustentável. O município não pode ficar refém de repasse de recursos
da União ou do Estado. E preciso que haja políticas públicas que



65
estimulem o desenvolvimento sustentável local.

Precisamos discutir uma questão fundamental no Brasil e em Minas,
muito esquecida ao longo dos últimos anos: a necessidade do
planejamento regional. Os municípios, com o apoio dos Estados e das
agências de informação, das agências de ensino, das agências
formuladoras e financiadoras do desenvolvimento, precisam traçar
planos específicos de desenvolvimento regional, porque o município
não pode ficar no aguardo de recursos. Ele tem de ter possibilidade de
crescimento econômico, com geração de emprego e renda. Esse é um
caminho que a Assembléia pode e deve discutir neste ano.

Neste segundo semestre, discutiremos 6 Plano Plurianual de Ação
Governamental do Governo do Estado. Temos a obrigação, cada
Deputado e Deputada, na sua região de maior atuação, junto com as
comissões desta Casa - e estamos empenhados nisso por meio da
comissão de Participação Popular -, de saber qual a perspectiva de
planejamento regional para as várias Minas. Minas Gerais e os
municípios mineiros têm potencialidades, mas precisam de planos
específicos, microrregionais e macrorregionais de desenvolvimento
sustentável.

Nesse breve período sem reuniões ordinárias e extraordinárias da
Assembléia, tive a oportunidade de fazer várias viagens, em especial
ao Norte de Minas e ao vale do Jequitinhonha. Cito, por exemplo, a
cidade de Januária, município que tem vocação para o turismo e
grande possibilidade de desenvolvimento dessa atividade. Mas, para
tanto, são necessários planos específicos. E preciso sinergia,
encontro de vontades dos Governos municipal, estadual e federal.

No caso de Januária, trago uma boa notícia. O povo desse
município teve sorte. Lá, houve uma grande mobilização, no primeiro
semestre, sobre a averiguação do uso do recurso público,
principalmente na área da saúde. Januária foi sorteada pelo Governo
Federal. Os técnicos da União estarão lá, neste mês, averiguando o
uso do pouco recurso que, às vezes, chega ao município.

Na cidade de Almenara - onde, o Presidente da Comissão de
Saúde, Deputado Ricardo Duarte, promoverá uma audiência pública -
houve a construção de um hospital regional. Só que esse hospital foi
ocupado pelo centro administrativo da Prefeitura, o que prejudicou o
atendimento à saúde naquela região. E preciso uma boa utilização
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dos recursos que chegam ao município.

Quero frisar que os municípios têm potencialidades. No vale do
Jequitinhonha, na cidade de Medina, foi realizado o FESTIVALE, com
o apoio do Governo Lula e de algumas empresas estaduais e com a
participação da secretaria extraordinária. Foi um festival muito bem
organizado.

Mais de duas mil pessoas de fora participaram. A cultura de
dinamização do vale do Jequitinhonha se apresenta como uma grande
oportunidade. Há ligação no baixo Jequitinhonha até a divisa com o
sul da Bahia, mas faltam 601km, 70km de asfalto. Quando Governador,
Antônio Carlos Magalhães asfaltou uma parte da estrada dentro de
Minas Gerais. Minas não fará seu papel? Sessenta quilômetros de
asfalto viabilizam economicamente um município. O Município de
Almenara pode ser um pólo importante, mas precisa de ligações com,
por exemplo, o sul da Bahia.

Vamos discutir a reforma tributária, maior participação dos
municípios, mas devemos discutir o planejamento regional para as
várias Minas. Espero que não chegue um pacote pronto, por melhor
que sejam os 29 projetos estruturantes do Governo do Estado,
elaborados com empenho e correção pelos técnicos.

A Assembléia Legislativa deveria realizar audiências regionais, não
para fazer catação de varejo que, muitas vezes, não é devidamente
encaminhada pelo Governo do Estado, mas para discutir diretrizes de
desenvolvimento regional sustentável.

Tivemos a experiência de levantamento de demandas não atendidas
pelo Governo Estadual, o que gerou frustração. As audiências
públicas regionais, espécie de orçamento participativo encaminhado
pela Assembléia, foram importante iniciativa da Assembléia. Podemos
avançar como o Governo Lula, que discutiu em cada Estado
propostas e diretrizes de planejamento regional. Devemos fazer o
mesmo no segundo semestre, ou seja, discutir diretrizes estratégicas
de desenvolvimento sustentável para cada macrorregião, envolvendo
os municípios, para que avancemos na questão da redistribuição do
bolo e para que haja desenvolvimento maior do Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o
Deputado André Quintão pelo pronunciamento. Quero reforçar alguns
pontos. Há concentração no Governo Federal, feita durante o Governo
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de Fernando Henrique e em governos neoliberais que antecederam
Lula. Somos municipalistas, mas queremos que haja controle social
das políticas públicas.

Em Betim, a organização e a nomeação do Conselho Municipal de
Saúde nas regionais são, muitas vezes, manipuladas pelo Governo,
para que os cargos sejam ocupados por pessoas que possam ser
induzidas a não fazer o controle necessário do recurso público. Vimos,
pelo PPA do Governo Federal, a importância da participação das
entidades na questão regional.

Em Divinópolis, há mandados e a questão do PRODESCOM - que o
Lula conheceu na época da campanha eleitoral -, programa
regionalizado do Centro-Oeste.

E preciso unir esforços. A Assembléia deve participar, com os
municípios, para que sejam encontrados caminhos de
desenvolvimento auto-sustentável. Temos as questões da economia
solidária, da geração de renda e do controle social. O que tem feito o
Governo Federal representa um grande avanço, porque transparência
e honestidade fazem com que os recursos públicos possam render e
chegar ao trabalhador excluído, destinatário prioritário dos recursos
públicos.

O Deputado André Quintão - Há ausência de planejamento. Não
temos plano diretor para a RMBH, mas ocupação desordenada, que
não compatibiliza desenvolvimento econômico com respeito
ambiental.

Até hoje, não existe piano diretor na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. A Zona da Mata, durante anos, passou por um processo de
decadência econômica. Precisamos repensar, em conjunto, as
políticãs de agropecuária, do leite e do café. Não adianta pegar
situações isoladas de cada município, reivindicando aumento do FPM.
Minas Gerais precisa de recuperação econômica, vinculada ao
processo nacional de desenvolvimento econômico do Governo Lula.
Superada a etapa inicial de transição, da herança maldita do Governo
Fernando Henrique, tenho certeza de que serão criadas as condições
necessárias ao desenvolvimento econômico.

Conversei com alguns parlamentares e com o Presidente Mauri
Torres, sugerindo que a Assembléia proponha, como fez o Governo
Lula, um debate participativo sobre desenvolvimento regional em
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Minas Gerais, envolvendo autoridades públicas oficiais e não
oficiais, a fim de que possamos, neste semestre, aprovar não um
pacote pronto do Governo Estadual tecnocrata, mas uma proposta de
recuperação econômica e política para Minas, observando-se as
especificidades regionais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

abordarei um tema de grande importância para o Brasil, com reflexos
imediatos em Minas Gerais. Solicito permissão à Presidência para
usar este símbolo do MST, este boné. Tenho certeza de que a minha
atitude não será considerada como qudbra de ética parlamentar,
porque se trata de movimento legalizado. E, como somos "café
pequeno", os mercados não irão se abalar.

Considero fundamental - e falo em nome do Bloco PT-PCdoB - que
façamos não uma análise da reforma agrária, mas apresentemos
propostas concretas. Esse problema não pode ser resolvido sem que
coloquemos em discussão o Governo Federal, mas medidas devem
ser tomadas no Estado. A nossa proposta, como já o fizeram o MST e
outros movimentos sociais do campo, é colocar na agenda nacional,
mais uma vez, o problema do latifúndio e sua resolução por meio da
reforma agrária. O número de ocupações aumentou, porque a tensão
no campo não terminou. Ainda não foi possível a realização da
reforma agrária com a abrangência necessária. O Governo Lula está
preparando uma ação mais volumosa. Mas, enquanto essa
preparação é feita, nada mais justo que os movimentos se unifiquem e
promovam ações, a fim de colocar na ordem do dia a principal
bandeira do País, ou seja, a realização da reforma agrária, entendida
não apenas como a democratização do uso da terra, que é
fundamental, mas também a inversão da política agrícola, já iniciada
no atual Governo, especialmente com a agricultura familiar. O tema
reforma agrária precisa ser central.

Parabenizo o jornal "Estado de Minas" por uma série de reportagens
a respeito do problema da terra, a exemplo do editorial publicado em
28 de julho, quando estavam sendo discutidas as ocupações, em que
os conservadores ficaram histéricos, como se movimento social fosse
sinônimo de baderna ou caso de polícia. O editorial denominado "O
Escândalo das Terras em Minas" diz, entre outras: seja o que for, há
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outras falhas que esse jornal denunciou em manchete no domingo
anterior. Grandes empresas, siderúrgicas, mineradoras e produtoras
de papel e carvão exploram terras do Governo para plantio de
eucalipto, pagando ridículos R$0,53 por hectare ao ano.

A reportagem publicada em 20 de julho mostrou o tamanho do
escândalo: 16 empresas exploram 238.000ha pela bagatela anual de
R$1 25.000,00.

Há vários exemplos de terras devolutas exploradas por bagatelas. O
escândalo começou em 1975 e continua até hoje, com milhares de
hectares explorados por R$0,53 ao ano. As terras pertencem ao
Estado e são postas a serviço dessas empresas. Deputado Adelmo,
V. Exa. é do Triângulo e sabe que isso continua na região, assim
como no Noroeste, nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no Norte
de Minas e nas áreas mais pobres. Milhares de hectares poderiam
servir à reforma agrária.

Portanto, as terras devolutas têm sido alvo de ocupação e denúncias
corretas e concretas do próprio MST. No vale do Jequitinhonha
ocorreram ocupações desse tipo de terra, que pertenciam a
empresas, conforme veiculado no jornal "Estado de Minas". E claro
que o agravamento da miséria e da recessão econômica faz com que
os conflitos sociais recrudesçam. E preciso reconhecê-los e solucioná-
los, e não pedir repressão a esses movimentos. Armar jagunços e
promover histeria, como vários latifundiários têm feito, não resolve. A
atitude do Governador Aécio Neves de solicitar ao Lula que aja de
forma enérgica, reprimindo o movimento, também não resolve. A
solução não é essa. Em Minas, o Governo pode tomar outras
medidas, evitando a repressão.

Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exas.
representam a Mesa da Assembléia. A proposta do Bloco PT-PCdoB
é a de que seja feita reunião e instituído grupo de trabalho, ou melhor,
prefiro palavra mais forte, que seja criada uma força-tarefa para
resolver o problema da terra no Estado, permitindo que a reforma
agrária seja o centro das nossas discussões ainda neste semestre. O
uso da expressão "força-tarefa" é mais justo porque demonstra que
esse assunto é prioridade, que os organismos responsáveis se unirão.
Fala-se muito em força-tarefa na segurança pública.

Fui relator da CPI do Narcotráfico, importante força-tarefa para a
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resolução do narcotráfico, ou pelo menos para apontar algumas
soluções para os problemas de segurança pública. Um dos problemas
é a falta de resolução dos problemas sociais, e, certamente, o do
campo é um deles. Por que não criarmos uma força-tarefa para
realização da reforma agrária?

Proponho, em nome do bloco, que a Assembléia Legislativa seja
vanguarda desse processo de construção dessa força-tarefa.
Precisamos convocar, entre outros, o Poder Judiciário, O Dr. Carlos,
da vara agrária, tem realizado belíssimo trabalho. Temos de saber
quais são as terras de litígio e o que a justiça precisa para agilizar os
julgamentos emperrados. O Judiciário deverá ser mais ágil para ajudar
na realização da reforma agrária, com papel fundamental nessa força-
tarefa.

A Assembléia Legislativa coordenará esse processo, pois agrega no
seu interior os movimentos sociais. Serão parceiros desta Casa o
MST, a FETAEMG, o MI-ST e outros movimentos sociais. Todos
devem participar dessa força-tarefa, apontando as terras onde há
necessidade de força de trabalho e as regiões onde existem pessoas
dispostas e com condições de trabalhar na terra. A parceria com
esses movimentos é importante, pois possuem experiência em
assentamentos e acampamentos e na realização da reforma agrária.

O Deputado Marcelo Gonçalves, da Secretária Extraordinária da
Reforma Agrária, tem interesse em ajudar nessa constituição, pois o
Governo do Estado precisa definir, juntamente com o ITER, quais são
as terras devolutas e agilizar o trabalho de verificação das terras
passíveis de reforma agrária e dos latifúndios improdutivos. Essa é a
tarefa do Governo do Estado.

O Governo Federal tem responsabilidade central nesse caso.
Portanto, o INCRA em Minas Gerais, por meio do ex-Deputado
Marcos Helênio, terá função de agilizar e disponibilizar técnicos para
trabalho coletivo e rápido, informando a disponibilidade financeira em
relação à composição da reforma agrária no Estado. O INCHA seria
parte disso. O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria
Agrária, deverá participar das ações judiciais. Cito também as
participações das Polícias Militar e Federal, não como agentes de
repressão, mas para evitar o conflito no campo, desarmando jagunços
e garantindo a paz e a ordem para a realização de reforma agrária
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pacífica, desejo de todos. Cito também a OAB, enfim, todos os
movimentos sociais.

Acredito que essa força-tarefa deve ser criada rapidamente, para
avançarmos na resolução do problema da reforma agrária no Estado.
O que não pode acontecer é o Governador do Estado cruzar os
braços e ir ao Presidente da República pedir a repressão do
movimento. Isso em nada resolve. E necessário que a sociedade
mineira e brasileira compreenda a necessidade de resolver os
problemas do campo, por meio da realização da reforma agrária.

Essa é a nossa proposta. Esperamos que ela se torne agenda
principal desta Casa, dos Governos Estadual e Federal e do povo
mineiro. Só assim diminuiremos os conflitos e as tensões no campo e
resolveremos os problemas.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Parabenizo-o pelas
palavras. Sou a favor do movimento para ocupação de terras não
produtivas. Não basta dar-lhes a terra; é preciso dar-lhes condição de
plantar, ajudá-los pelo menos durante um ano, para então colherem a
safra. Felicito-os pelos lindos bonés e chamo-lhes a atenção para os
dos Deputados Biel Rocha e Durval Angelo, que muito nos alegram
por estarem aqui e cujas esposas, vendo-os pela TV Assembléia, não
sabiam quanto são bonitos. Obrigado.

• Deputado Rogério Correia - Há um também para V. Exa.
• Deputado Biel Rocha (em aparte) - Além de ficarmos bonitos,

sentimo-nos honrados. A contribuição do MST ao povo brasileiro é de
extrema importância. Há quem diga que, se não fosse o caráter de
organização e educação política do MST, estaríamos em guerra civil.
Há 20 anos contribuindo para a realização pacífica da reforma agrária,
leva este País aonde sempre desejamos.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) * - Não aceitaremos a
criminalização que o setor da elite impõe ao MST, querendo isolar o
Governo com postura radical. Sempre fomos a favor da reforma
agrária, fator estruturante para a consolidação da inclusão social, sem
a qual não há justiça social. A liberação de recursos para a safra
agrícola aumentou em 25%, R$32.000.000.000,00 e
R$5.500.000.000,00 serão destinados à agricultura familiar, por
intermédio do PRONAF. Este Governo, além de apoiar a reforma
agrária, acredita na agricultura como fator de geração de emprego
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barato e rápido, de estabilidade e de credibilidade em relação à
balança comercial.

O Deputado Rogério Correia- Peço ao Deputado Rêmolo Aloise que
encaminhe à Mesa solicitação da realização da reunião desse grupo
de trabalho, para que o assunto "reforma agrária" conste na ordem do
dia. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Indicação feita pelo Governador do Estado do
nome do Prof. Luiz Guilherme Alves da Silva para Membro do
Conselho Estadual de Educação (Mensagem n° 83/2003). Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Mauro Lobo e Leonídio Bouças; suplentes -
Deputadas Ana Maria e Maria Olívia; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivos -
Deputados Weliton Prado e Maria Tereza Lara; suplentes - Deputada
Maria José Haueisen e Deputado Durval Angelo; pelo PL: efetivo -
Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Irani Barbosa. Designo.
As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sabre a Proposta de Emenda à Constituição n°
53/2003, do Deputado Elmiro Nascimento e outros, que altera a alínea
"c" do inciso 1 do art. 106 e o parágrafo único do art. 178 da
Constituição do Estado. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Arlen
Santiago e Sebastião Helvécio; suplentes - Deputados Miguel Martini
e Wanderley Ávila; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivos - Deputada Marília
Campos e Deputado Roberto Carvalho; suplentes - Deputados Chico
Simões e Jâ Moraes; pelo PL: efetivo - Deputado Márcio Passas;
suplente - Deputado José Milton. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
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Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
54/2003, do Deputado Gustavo Valadares e outros, que dá nova
redação ao art. 41 e ao inciso 1 do art. 181 da Constituição do Estado.
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Luiz Humberto Carneiro e Bonifácio
Mourão; suplentes - Deputados Ermano Batista e Carlos Pimenta;
pelo Bloco PT-PCdoB: efetivos - Deputada Maria José Haueisen e
Deputado Padre João; suplentes - Deputados Ricardo Duarte e Biel
Rocha; pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente -
Deputado Adalclever Lopes. Designo. As Comissões.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dilzon Meio - informa sua
ausência do País no período de 4 a 12/8/2003, para participar de um
curso de Ciência Política em Portugal (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Célio Moreira, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Requerimento n° 321/2003 (Cumpra-se.); e, nos termos do inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Leonardo Quintão (3), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei n os 10, 314 e 317/2003 (Arquivem-se os projetos.).

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Apresentei o Requerimento n° 321/2003

pedindo informação à Secretaria de Defesa Social. O parecer da Mesa
foi contrário. O Tribunal de Justiça decidiu condenar o Estado a pagar
indenização de 100 salários mínimos pela morte de pai de família
assassinado por um preso que se encontrava irregularmente em
liberdade. Na decisão, espantou-me a total falta de iniciativa da polícia
em relação à sua recaptura. Ele foi liberado pelo prazo de quatro dias,
mas permaneceu 40 em liberdade, sem a realização de diligência
alguma para recapturá-lo. Prenderam-no em sua própria casa sem
nenhuma dificuldade.

Portanto, se tivesse havido empenho da polícia para recapturá-lo, o
primeiro passo teria sido procurá-lo em sua casa, onde facilmente
seria encontrado. Mas isso não foi feito. Permitiu-se que ele tirasse a
vida de um cidadão de bem.
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Para evitar que casos como esse voltem a acontecer, propus esse

requerimento solicitando informações sobre quantos presos estão
soltos para, posteriormente, cobrar providências da polícia. A Mesa,
porém, emitiu parecer contrário ao requerimento, com a argumentação
de que a liberação de presos é ato judicial, não cabendo controle pelo
Legislativo. Com todo o respeito à Mesa, esta equivocou-se com
relação aos fins do requerimento. O objetivo do requerimento é
justamente fiscalizar a Secretaria de Defesa Social quanto ao seu
dever de recapturar os presos que estão irregularmente em liberdade,
e não controlar o Judiciário.. Tanto é que o pedido é dirigido à
Secretaria e não ao Judiciário. O que se espera com o envio desse
requerimento é que a Secretaria de Defesa Social, caso não tenha a
informação, faça um levantamento nas penitenciárias do Estado para
saber quantos presos ainda não retornaram do indulto de Natal.

Trata-se de uma informação básica que a Secretaria de Defesa
Social, como gestora do sistema penitenciário, tem a obrigação de
dispor. De posse dessa informação, vamos exigir da polícia a
realização de diligências para recapturar os presos que ainda
estiverem em liberdade, lembrando que essa medida protege a
sociedade contra os criminosos e o Estado contra as indenizações.

Peço a aprovação desse requerimento, e que conste nos autos do
requerimento as notas taquigráficas deste pronunciamento. O
criminoso estava preso, saiu, ficou quatro dias, matou um pai de
família, e o Estado foi condenado a indenizar essa família em 100
salários mínimos.

Vimos hoje uma reportagem no jornal, depois gostaria de conversar
com o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado
Durval Ângelo, sobre a questão dos presos que foram assassinados
na delegacia. A Comissão de Direitos Humanos está entrando na
justiça para indenizar a família desses presos. Quero discutir na
comissão se o Estado vai indenizar as vítimas dos crimes cometidos.
O Estado foi obrigado a pagar uma indenização de 100 salários
mínimos por um crime cometido por um preso que tinha quatro dias
para ficar fora da prisão, mas que ficou solto por 40 dias e matou um
pai de família.

Peço a V. Exa. que as notas taquigráficas sejam anexadas ao
requerimento e que esse seja aprovado. E dever do Legislativo

rÀ'



75
fiscalizar ações nesse sentido.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Deputadas, em comum acordo com o Deputado Célio Moreira,
gostaria de fazer a defesa do requerimento apresentado pelo nobre
colega e de salientar que é de competência do Poder Legislativo
fiscalizar os atos do Poder Executivo Estadual. Não só o sistema
penitenciário, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos
Penitenciários, bem como toda a área de segurança pública e defesa
social estão afetas à Secretaria de Defesa Social. Portanto, o
requerimento é pertinente, legal, moral, sendo, acima de tudo, dever
do parlamentar fiscalzar os atos do Executivo. Portanto, o
requerimento do Deputado Célio Moreira tem total embasamento, até
mesmo no Regimento Interno desta Casa.

V. Exa. e eu disponibilizamos os advogados do gabinete para
defender o cidadão do Barreiro que teve sua padaria assaltada cerca
de 50 vezes.

Segundo o art. 144 da Constituição Federal, o Estado tem o dever
de assegurar a segurança pública, e este é também um direito de
responsabilidade de todos. O Estado tem o dever e está indenizando.

Confesso que vejo com certa preocupação essa situação, porque,
se formos cobrar do Estado que indenize todas as vítimas pela falta
de segurança, pela incompetência do Estado em prover a segurança
pública do cidadão, tenho certeza de que não vai dar conta.

Acompanhando os noticiários de finais de semana, temos visto que
o número de homicídios tem girado em torno de 22, 23, 27. Trata-se
de uma situação alarmante. Aliás, esses números envolvem policiais e
também cidadãos, os quais estão morrendo por falta de amparo do
Estado, que não dá a segurança devida. Caso V. Exa. queira, a
Comissão de Segurança Pública da Casa está disponível para
ampliarmos esse debate. Estamos atentos à vida desse cidadão,
vitima do marginal, do delinqüente, do infrator da lei, daqueles que
foram retirados do convívio da sociedade, pois, como disse o falecido
Renato Russo, "disciplina é liberdade". Portanto, se o cidadão não tem
disciplina e transgride a lei, certamente tem de ser afastado e
recolhido à penitenciária, para pagar sua penitência. Precisamos
discutir esse assunto com profundidade. Muito obrigado.

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, estaremos dando uma
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coletiva a fim de criar um movimento no Estado para que as famílias
de presos e torturados em estabelecimentos penais entrem com
ações indenizatórias na justiça para reparação do dano contra o
Estado. Há cerca de 30 minutos, recebemos a triste notícia de que
mais dois presos foram mortos na Delegacia de Furtos. A
responsabilidade da guarda de presos é do Estado.

Entendemos que, se há decisão judicial de que não pode haver mais
de 200 presos na Furtos e a decisão não foi reformada e não é
cumprida, já que temos 536 presos, está caracterizada a omissão do
Estado. Algumas pessoas dirão que é um absurdo o Deputado
defender indenização a preso, ou seja, ao algoz. No entanto, sabemos
que somente 10% dos presos do sistema carcerário têm algum grau
de periculosidade. A maioria dos presos que estão morrendo no
estabelecimento penal é réu primário, e não xerife de cela.

Em Minas Gerais, está instituída a ciranda da morte. Mas quem
morre são os pequenos, aqueles que não têm bons advogados, como
aconteceu agora em que um dos mortos foi preso por problema de
pagamento de pensão alimentícia. Alguém pode dizer que eu esteja
defendendo o algoz, e não a vítima, mas trago aos senhores uma
ação da Comissão de Direitos Humanos em que, há cinco anos, uma
vítima, a Sra. Lúcia Gomes, foi barbaramente assassinada por um
egresso do sistema carcerário, depois de ter ido duas vezes à
delegacia fazer denúncia. Na Delegacia não se tomou providência. O
irmão da vítima, Dr. José Antônio, advogado de Turmalina procurou-
nos e fui testemunha desse caso com a Juíza Dra. Heloísa Helena
Ruiz Combá, grande Juíza de Belo Horizonte, que brevemente tomará
posse no Tribunal de Alçada.

A sentença dessa Juíza foi confirmada por unanimidade pelo
Tribunal de Justiça. O Estado foi condenado a pagar indenização à
família no valor de R$200.000,00 e pensão de um salário mínimo a
cada um dos dois filhos, até completarem 25 anos.

Tratou-se de forma correta de responsabilizar a insegurança pública
e a omissão do Estado. Trago esse caso à baila, para que ninguém
diga que há Deputado defendendo bandido, como fez uma senhora,
na Rádio ltatiaia. E absurdo esse movimento.

Concordo com V. Exa, Deputado Célio Moreira. O contrário do que o
senhor trouxe aqui também tem de acontecer. Qualquer vitima de
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violência por omissão do Estado que procurar a Comissão de
Direitos Humanos será acolhida. Como, há cinco anos, essa senhora
o foi, e hoje temos decisão favorável da justiça.

Se o Estado não cumprir decisão judicial determinando e limitando o
número de presos em delegacia, como a de Furtos e Roubos, e não
cumprir sua função de garantir segurança ao cidadão que está solto e
ao que está preso, tem de pagar pelo seu erro. E sinal de cidadania
recorrer à justiça para receber indenização.

Queremos apenas apresentar essa questão e dizer que é importante
que essas providências comecem a ser tomadas. Queremos deixar
bem claro que, na época, entramos com esa ação, e deu-se a vitória
com o Governo Itamar Franco. Em tese, quando foi tomada a decisão
de P Instância, o PT apoiava o Governador. Não se trata de questão
de Governo, de Oposição e Situação, mas de cidadania.

O Deputado Célio Moreira - Como membro da Comissão de Direitos
Humanos, apresentei requerimento solicitando a realização de
audiência pública para discutirmos a questão da Furtos e Roubos, que
representa verdadeiro barril de pólvora, onde os policiais não têm a
mínima condição de trabalho, e os presos ficam amontoados.

O Deputado Durval Angelo - Realizaremos essa audiência na
quarta-feira próxima, e, como V. Exa. deseja, no próprio local.

O Deputado Célio Moreira - Tive oportunidade de discutir a questão
das indenizações na Comissão de Direitos Humanos. Não quero dizer
que sou contrário ao trabalho desenvolvido por essa Comissão e,
principalmente, pelo Deputado Durval Angelo, seu Presidente. Por
meio do caso relatado, podemos constatar que a família que perdeu o
pai, inocente, vítima de um criminoso que, beneficiado pelo indulto,
ficou 40 dias solto, não recebeu indenização, e, somente agora, o
Estado foi condenado a pagar-lhe 100 salários mínimos. Podemos
constatar também a situação dos militares, dos policiais e das
pessoas que, todos os dias, são vítimas, e cujas famílias não têm
nenhum ressarcimento por parte do Governo.

Nas principais cidades de Minas Gerais, inclusive em Belo
Horizonte, é preciso discutir com os Prefeitos a necessidade de
cadeias públicas. Sabemos que cadeias não resolverão a situação,
pois o problema é social, é emprego e educação. Mas precisamos
discutir essa questão. Hoje, em lugares reservados para 40 presas, há
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300 ou 400. As pessoas dividem quem dormirá ali por meia ou 1
hora. Por isso, há essas fatalidades. As Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança desta Casa estão atentas a isso.

O Deputado Sargento Rodrigues, inclusive, participou da audiência
pública realizada no Barreiro, onde um comerciante, que paga seus
impostos em dia, já foi assaltado 45 vezes. Como fica a segurança no
Barreiro, bairro com mais de 350 mil habitantes, que possui duas
companhias de polícia e uma seccional, que não funciona 24 horas ou
até às 18 horas, nem aos sábados e domingos?

Portanto, estamos cobrando o empenho da Prefeitura. O Estado já
disponibilizou recursos humanos e viaturas para implantar a seccional
no Barreiro, com mais companhias da PM e delegacias, para atender
à demanda. Estamos simplesmente dependendo de uma posição do
Prefeito Fernando Pimentel, que precisa ceder o local onde hoje
funciona o CERSAM para ali funcionarem, 24 horas, as Delegacias da
Mulher, do Idoso e do Menor. Assim, a região do Barreiro terá mais
segurança.

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

atendendo a requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira
aprovado na reunião do dia 1 01712003, em que pleiteia seja oficiado o
Sr. Paulo Tadeu Silva D'Arcádia, Prefeito Municipal de Poços de
Caldas, com vistas à obtenção da seguinte documentação, referente
às obras realizadas nas Thermas Antônio Carlos, naquele município:
cópia do convênio celebrado entre a Prefeitura e a COM1G; cópia do
plano de execução da obra, com o devido detalhamento dos valores
aplicados; cópia da planilha de desembolso de recursos à Global
Engenharia Ltda.; e cópia do processo de licitação que permitiu à
Global Engenharia realizar as obras. Em votação, o requerimento, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao limo. Sr. Presidente da Telemar, com vistas à instalação de
50 telefones residenciais nas comunidades de Campinas e de Aguas
Claras, situadas no Distrito de Cláudio Manoel, e de Paracatu, situada
no Distrito de Monsenhor Horta, bem como 1 telefone público
comunitário na Comunidade de Pedras, situada no Distrito de
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Furquim, no Município de Mariana. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
enviado ofício ao Prefeito de Rio Acima, Dr. Raimundo Cirilo da Silva,
com vistas à obtenção das seguintes informações: cópia dos Atos
Constitutivos da Empresa Rumo & Estratégia - Prefeitura de Rio
Acima; cópia do último Alvará de Funcionamento de Licenciamento;
data do início das atividades ou do cadastramento da empresa acima
citada; cópia da movimentação das atividades da referida empresa e
informação a respeito do escritório de contabilidade responsável pela
escrita. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
enviado ofício ao Prefeito de Nova Lima, Dr. Vitor Penido de Barros,
com vistas à obtenção das seguintes informações: cópia dos Atos
Constitutivos da Empresa ML Dinâmica de Negócios Ltda. - Prefeitura
de Nova Lima; cópia do último Alvará de Funcionamento de
Licenciamento; data do início das atividades ou do cadastramento da
empresa acima citada; cópia da movimentação das atividades da
referida empresa e informação a respeito do escritório de
contabilidade responsável pela escrita. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues e outros, solicitando
a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n°
9/2003, que aguarda inclusão em ordem do dia. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do § l O desse artigo, transferi-ia ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, neste inicio de segundo semestre, quero saudá-los,
com muito entusiasmo, vontade, denodo e responsabilidade pelo
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compromisso que assumimos com esta Casa Legislativa.

Tenho a certeza de que, com este rol de parlamentares que
compõem o Legislativo mineiro, de primeira grandeza, haveremos de
construir uma sociedade justa e, acima de tudo, responsável.

Reportando-me ao art. 70 do Regimento Interno desta Casa, trazem-
me a esta tribuna as palavras iniciais do Deputado Antônio Carlos
Andrada, proferidas na abertura desta reunião. Manifesta a sua
preocupação, que é de Minas Gerais e do Brasil, quanto à situação
dos municípios. Aliás, o município é a "ceilula mater" do Estado, e
assumimos um compromisso com os nossos munícipes, com a nossa
terra natal, com toda a nossa região e coti o Estado. Aproveitando a
reflexão sobre os assuntos que estão em evidência na imprensa
falada e escrita, que tem sido traduzida não somente pelo sentimento
dos parlamentares, como também por cada cidadão, Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereador, trago-lhes a exposição de motivos que levaram à
apresentação, nesta manhã, do requerimento já aprovado, a fim de
iniciarmos uma ampla discussão.

Srs. Deputados, estamos diante de uma situação insustentável, que
requer urgentemente a manifestação desta Casa por serviços
essenciais, que somente o poder público pode oferecer à população,
os quais se encontram totalmente comprometidos, se não paralisados.

Na verdade, estamos assistindo ao completo estrangulamento dos
nossos municípios, que estão absolutamente asfixiados pela
transferência de responsabilidade sem a correspondência necessária
do repasse dos recursos para o custeio dos encargos que são
sistematicamente atribuídos aos municípios. O resultado dessa injusta
equação são os municípios inviabilizados e sem condições mínimas
de atender aos seus moradores. Tenho a certeza de que vários
parlamentares já foram Prefeitos e estão sensibilizados com esse
drama por que passam os seus municípios.

Na verdade, pelo número de municípios que possui, o nosso Estado
experimenta essa crise em proporções mais acentuadas. Por isso
mesmo, acreditamos que este seja o inadiável momento em que o
parlamento mineiro deve levantar a sua voz solidária com os Prefeitos
dos 853 municípios e congregar todos os esforços para que o
Governo Federal reconsidere a sua posição.

Requer-se, acima de tudo, maior transparência nos critérios que
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definem o valor dos repasses do FPM, que não são suficientemente
claros para explicar a razão das continuadas reduções das
importâncias transferidas aos municípios.

Não podemos admitir que a voragem centralizadora do Governo
Federal resulte no caos social, caminho natural quando o poder
público se mostra incompetente para implementar as suas próprias
atribuições.

Como conceber que os municípios sejam forçados pela escassez de
recursos à suspensão de serviços sociais, tais como exames médicos,
transporte escolar, distribuição de leite e de cestas básicas? Há casos
em que, por meio de decreto, a frota municipal é impedida de circular
por mais de 60 dias. Isso representa a ausência, por exemplo, de
ambulância para o necessário deslocamento de pacientes para
centros maiores. Assim, entendo que esta Casa deve associar-se à
justa reivindicação dos Prefeitos mineiros e fortalecer o pleito do
Governador Aécio Neves para que seja assegurada participação dos
Estados e municípios na distribuição dos recursos arrecadados pela
CPMF e dDE. A gravidade do assunto que ora abordamos requer
postura firme, determinada e urgente deste parlamento.

Por essa razão, apresentamos pela manhã requerimento, que foi
aprovado, para que seja realizada audiência pública conjunta das
Comissões de Administração Pública e de Assuntos Municipais e
Regionalização, com o propósito de coordenar ações e concentrar
múltiplos esforços que impliquem a reversão desse quadro. A
audiência ocorrerá no próximo dia 13, quarta-feira, às 14h30min, no
auditório desta Casa.

Conclamo os ilustres pares a se comunicarem com seus Prefeitos,
porque, nessa reunião, iniciaremos a frente parlamentar anunciada
hoje pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, com manifestação dos
Deputados Adalclever Lopes e Domingos Sávio. Com esse debate,
teremos uma radiografia, na qual veremos a situação por que passam
nossos municípios. A partir daí, constituiremos a frente municipalista
para cobrar do Governo Federal e dos Deputados Federais da
bancada mineira que se respeitem os direitos e requisitos de que este
Estado é credor.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, parabenizo V. Exa. Não é surpresa, pois seu trabalho é
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referência para esta Casa. Em momento extremamente oportuno, V.
Exa. faz considerações sobre as dificuldades por que passam os
municípios mineiros e brasileiros.

Já tivemos oportunidade de dirigir uma Prefeitura Municipal. A partir
da Constituição de 1988, foi transferida aos municípios uma
enormidade de responsabilidades. Até entendo que esse seja o
procedimento administrativo mais adequado. E bom termos a
municipalização da saúde, porque é no município que o cidadão
reside, precisa de cuidados médicos, prevenção e atendimento no dia-
a-dia. E lá também que devem ser oferecidas a educação e a
segurança. Enfim, todas as situações que reclamam, exigem ação
pública, ocorrem onde vive o cidadão. Essas responsabilidades, que
já eram pesadas, tornaram-se desproporcionais à receita e se
agravaram a partir da estratégia do Governo de criar contribuições
que não são compartilhadas com municípios e Estados. Trata-se de
uma aberração, mas não adianta culpar Governos anteriores. E hora
de tomar uma decisão séria, de respeito ao municipalismo.

O que nos deixa tristes é o fato de que, com freqüência, ao longo da
história deste País, se faz o discurso de que temos de valorizar o
município, pois é onde o cidadão vive, que é preciso distribuir de
maneira mais justa os impostos, mas, quando se assumem os
governos, tanto no nível federal quanto no estadual, essa
preocupação diminui.

Não podemos permitir, agora, quando se está executando a reforma
tributária no Governo Federal, o dissabor de ver o rolo compressor,
que já se prenuncia com relação à reforma da Previdência, para esta
semana, atuar em detrimento dos princípios democráticos. Faz-se um
discurío de justiça social, de valorização dos municípios e, depois, o
que se vê, é aprovação de mais arrocho fiscal, sem que haja a menor
perspectiva de dias melhores para os municípios.

Essa discussão vem em momento oportuno. Vamos nos unir, não
deixando que isso seja mero discurso. Toda esta Casa, todas as
bancadas, todos os partidos vão levar ao Congresso Nacional a voz
do povo mineiro, que tem representação nesta Assembléia. Devemos
ficar ao lado dos Prefeitos, pois o que se está fazendo com os
municípios é uma covardia. Não com os Prefeitos; é claro que eles, de
alguma forma, precisam fazer a manifestação política representativa
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de seu povo, mas é uma covardia e um crime para com o cidadão,
para com a criança que está na escola municipal, para com aquele
que sofre com a falta de saneamento básico, que é dever das
Prefeituras executar. Até mesmo a limpeza urbana fica comprometida.
Quanto à segurança, nem se fala. Criou-se a perspectiva de guardas
municipais, tanto na Constituição Federal como na mineira, mas com
que dinheiro os municípios poderão melhorar a segurança, se já têm
que arcar até com parte das despesas que seriam do Estado?

Preocupam-me também as atitudes do Governo Federal com
relação à reforma agrária. Vimos aqui, hoje, uma manifestação, que
entenderia como simpática, se o momento fosse de fazermos apenas
uma homenagem ao MST, contra o qual não tenho nada, pois respeito
cada cidadão que luta pelos seus direitos. O que me surpreende e
decepciona, e frustra a todo brasileiro, é verificar que o PT assumiu o
Governo Federal, tem a Presidência da República e a maioria do
Congresso e não assentou nenhuma família, não indicou que reforma
agrária quer fazer. Simplesmente dá a demonstração de que está
apoiando não apenas o MST, mas também o estado de coisas que
está aí. Se não indica uma alternativa ordeira, no mínimo estabelece
uma grande contradição.

Ouvi, há uma semana, o Ministro da Reforma Agrária deste País
dizer, em alto e bom som: "Se os ocupantes ou aqueles do MST ou de
qualquer movimento endurecerem, vamos ter que baixar o pau". Foi
essa a expressão que um Ministro de Estado usou. E, na outra ponta,
vemos o PT dizer que apóia aqueles que estão fazendo a invasão. De
certa forma o PT está dizendo que têm que invadir mesmo, porque
não há governo para fazer reforma agrária. Isso é um absurdo.

O problema da reforma agrária não é restrito a Minas Gerais, é de
todo o Brasil. Isso precisa ser colocado com a seriedade que o
momento requer, do contrário pode parecer uma comédia burlesca,
que pode virar tragédia grega. E depois vamos dizer o quê?
Invadiram, baixaram o pau, morreu gente, a culpa é de quem?

Deixo aqui minhas dúvidas quanto a esse tipo de manifestação. E
hora de apoiarmos os Governos Lula e Aécio Neves a fazer a reforma
agrária, que pressupõe um ato oficial, sério, organizado, democrático,
não pela invasão.

Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa. traz a defesa do
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municipalismo, e comungamos com essa idéia, assim como com a
defesa da reforma agrária, mas de maneira ordeira. Um governo que
sempre a pregou não precisa se valer do artifício de estimular invasão,
sob o pretexto de que é assim que se faz reforma agrária.

O Deputado Adaiclever Lopes (em aparte) - V. Exa. tem de ser
parabenizado pela atitude. Quase que de joelhos, peço ajuda dos
parlamentares.

Ontem, em triste reunião presidida pelo Prefeito Paulo Ladeira,
estavam presentes 23 municípios da AMOC. Os Prefeitos suplicavam
ajuda, pois até os serviços essenciais estavam comprometidos. O Sr.
Alonso Ruela, Prefeito de São João do Oriente, dizia ser sério,
honesto e nunca haver atrasado uma conta em sua vida. Agora,
estava ficando inadimplente, porque não tinha a mínima condição de
manter os serviços essenciais.

Segundo o jornal "Hoje em Dia", mais de 80 municípios aderem à
greve. Na verdade, não é greve, mas falta de recursos. Estão
inadimplentes porque não têm a mínima condição. Imaginem as
Prefeituras desse jeito!

Grande parte da segurança pública de Minas Gerais é feita pelos
Prefeitos. Gasolina, viaturas e até mesmo o espaço físico, muitas
vezes, são alugados e pagos pela Prefeitura. E triste ver que os
municípios estão empobrecendo, e quem sofre com isso é o povo.

Após a reunião com os Prefeitos de Caratinga, Santa Rita, Piedade
e vários outros da AMOC, apresentamos requerimento pedindo a
criação da Frente Parlamentar Municipalista, para que pudéssemos,
juntamente com os 76 Deputados, estar presentes á discussão e
reivindicar o que é justo e necessário para manter o mínimo
necessário para a dignidade dos cidadãos dos pequenos municípios.
Obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Parabenizo V. Exa. pela iniciativa;
temos certeza de que caminharemos juntos.

Outro assunto, Sr. Presidente, cuja relevância já se fez notar em
audiência pública realizada, em junho último, pela Comissão de
Educação desta Casa, atendendo a nosso requerimento, e que desejo
enfatizar nesta oportunidade, é sobre a decisão do Governo do Estado
de estender de oito para nove anos o tempo de duração do ensino
fundamental.
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Naquele encontro, motivado pelo anúncio feito pela Secretária da

Educação, Profa. Vanessa Pinto Guimarães, de que o Estado iria
estender de oito para nove anos o tempo de duração do ensino
fundamental, procurei fazer uma avaliação, ainda que singela, de
algumas realidades que se tornaram fatores preponderantes para a
iniciativa do Governo do Estado.

Consideramos, naquele momento, a realidade, que nos mostra que,
a despeito dos avanços registrados na educação, Minas Gerais
regrediu da posição histórica de V colocado no País em qualidade da
educação pública, passando à 4 colocação no Sistema de Avaliação
do Ensino Básico, conforme dados de 2001.

Outro dado comparativo preocupante: os alunos do setor público
obtiveram, em 2001, resultados bem inferiores aos da rede privada, o
que não deveria, aliás, servir de parâmetro para nossas
considerações.

Essa realidade avoluma-se ainda mais pelo fato de Minas Gerais
possuir a 2 maior rede de educação básica do País. São mais de 5
milhões de estudantes, sendo que 68% desse total encontram-se
matriculados no ensino fundamental.

De fato, é inconcebível que, ao final de quatro anos submetido ao
processo de alfabetização, o aluno não saiba ler ou escrever ou
mesmo desenvolver simples operações aritméticas.

Diante desse contexto, é grande o nosso desafio de devolver a
qualidade à educação mineira, imprimindo-lhe as transformações
necessárias ao seu aprimoramento, assegurando não apenas o
acesso universal, mas, sobretudo, o aprendizado eficaz para o
desenvolvimento da cidadania.

Consciente de todos esses aspectos da nossa realidade
educacional, o Governador Aécio Neves assina, amanhã, em
solenidade no Palácio da Liberdade, o decreto que institui o ensino
fundamental de nove anos de duração em toda a rede estadual de
ensino. Reafirmo a nossa confiança inabalável no compromisso do
Governador Aécio Neves quanto à elaboração do plano de carreira
dos servidores da educação, tão necessário e aguardado por longo
tempo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, apesar de todo o respeito que tenho pelo Deputado
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Domingos Sávio, não poderia deixar de registrar a nossa posição
diante de sua avaliação referente à atitude do nosso Líder, Deputado
Rogério Correia, que se pronunciou usando o boné do MST.

Para nós, do PT, esse movimento significa organização de
trabalhadores que necessitam de um pedaço de terra. Em nosso País,
há grandes concentrações de terra. Sabemos que existem alguns
problemas. As vezes, algumas pessoas desejam inviabilizar até
mesmo Governos Municipais, como aconteceu em Betim, na época
em que minha irmã Maria do Carmo Lara era Prefeita. No seu primeiro
mês de Governo, ocorreram nove invasões de terras, incentivadas por
Vereadores da direita, contrários à Prefeitura.

Esse não é o movimento que defendemos e em que acreditamos, O
MST foi organizado há muitos anos por pessoas que têm princípios,
que defendem o campo e querem realmente plantar. O Governo
Federal está investindo naqueles assentamentos feitos anteriormente,
dando condições para que os trabalhadores possam produzir. Não
desejamos que ganhem um pedaço de terra e fiquem lá sem escolas
e sem assistência médica. Defendemos o movimento que se organiza
para resistir aos detentores dos grandes latifúndios - que não
respeitam a legislação -, a fim de que possam ser redistribuídas as
terras improdutivas.

Essa é a nossa defesa. Não estava presente quando o fato ocorreu.
Por isso, tenho mais liberdade para abordar o assunto. Todos têm
grande responsabilidade perante o País, neste momento em que
vivemos. E questão de soberania, de crescimento econômico. Assim,
seremos respeitados pelos demais países, pelo imperialismo norte-
americano e por todos aqueles que desejam nos subjugar.
Precisamos unir nossos esforços, jamais desmerecendo as nossas
bandeiras e princípios.

Não defendemos a badernagem. Como Deputada do PT, defendo o
verdadeiro MST, que deseja um pedaço de terra para plantar, e não
badernas no País. E preciso que empresários, como o Vice-
Presidente da República, trabalhadores, excluídos e desempregados
encontrem a melhor solução para as reformas tributária e
previdenciária. São 40 milhões de brasileiros excluídos. Somos
municipalistas e, portanto, temos de contribuir para resolver o
problema dos municípios, e não jogar toda a culpa no Governo, que
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há seis meses tomou posse.

Temos responsabilidade perante o País. Não incentivamos a
badernagem e nem somos baderneiros. Desejamos que os excluídos
sejam incluídos. Desejamos uma nação em que haja justiça social.
Por isso, respeitamos os movimentos organizados que desejam um
país justo, fraterno e igualitário. Muito obrigada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, temos certeza de
que, por meio do decreto a ser assinado amanhã pelo Governador,
daremos um grande passo rumo à melhoria do ensino fundamental.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Esclareço à Deputada
Maria Tereza Lara que não temos nada contra o MST, ao contrário,
nós, que sempre defendemos a democracia, acreditamos que todos
os que têm uma causa e uma bandeira devem ter liberdade para
expressar seus desejos. Se o Movimento busca a reforma agrária e se
o PT pregou a vida inteira que isso é prioridade, a única coisa que eu
cobrei e cobro é: antes de afirmar que as invasões são legítimas e que
o MST deva ser incentivado, que o PT faça a reforma ou diga, pelo
menos, o que pretende fazer. Até o momento, não assentou ninguém
e não disse o que fará. Vimos alguns petistas dizendo: "Invadam, sim,
porque está correto." Por outro lado, o Ministro da Reforma Agrária
diz: "Se endurecerem, vamos baixar o pau."

Vemos o prenúncio de um conflito crescente, que continua com
pessoas em cima do palanque fazendo discurso para o MST e outras
ocupando cargos no Governo, mas sem governar, sem tomar atitudes
concretas que tanto pregaram, defenderam, acusando o Governo FHC
de não fazer a reforma. Façam por ano pelo menos, em média, o que
o Fernando Henrique fez. Seguramente, não teríamos tanta tensão
como hoje. O triste é ver que até agora não fizeram nada, não
indicaram providências e continuam a afirmar que as invasões são a
solução. Se for assim, não precisa de governo neste País. Se o
Governo está aí, com seus apoiadores, para estimular invasões, há
incoerência. O PT deve cair na real e perceber que é governo. Quer
ser governo e oposição a si mesmo. Nosso País corre enorme risco
de cair no descrédito da população e na desesperança. Foi isso o que
manifestei. Reitero minha posição: respeito o PT e todos os
movimentos, assim como o MST, mas cobro coerência. Muito
obrigado.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6,
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 68 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 10/7/2003

As 1 4h3Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Leonardo Moreira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Ronaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação das
barragens de usos múltiplos das águas e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: oficio do Sr. Marcus EoIo de Lamounier
Bicalho, Chefe de Gabinete do Secretário de Desenvolvimento
Econômico, comunicando a impossibilidade da presença, nesta
reunião, do titular daquela Pasta, do Secretário Adjunto e dos
Subsecretários. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs.
Fernando Lage de Meio, Subsecretário de Desenvolvimento Minero-
Metalúrgico e Energético da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; Marcos Antônio dos Santos, engenheiro agrônomo da
RURALMINAS; Valter Vilela Cunha, Superintendente de Recursos
Hídricos e Meio Ambiente da COPASA-MG; José Fernando das
Neves Domingues, Coordenador Técnico da EMATER; Antônio Carlos
Ramalho Marques, Chefe do Setor de Meio Ambiente da CODEVASF;
Paulo Célio Abreu, Auditor do IDENE; Miguei Angelo dos Santos Sã,
Conselheiro do CREA-MG; Gisela Forattini, Superintendente de
Fiscalização da ANA; Ricardo Castilho, Secretário do SINDIEXTRA;
Alice Soares e Ludmila Alves, respectivamente, Diretora de
lnfraestrutura e Monitoramento e Gerente da Divisão de
Monitoramento da FEAM. Na condição de autora do requerimento que
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deu origem ao debate, a Presidente tece as considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua vez,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão - Doutor

Ronaldo - Leonardo Moreira - Fábio Avelar.
ATA DA 14 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
10/7/2003

Às 1 4h3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nos 871, 896 e 899/2003. E aprovada a
Redação Final do Projeto de Lei n° 400/2003. 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 Roberto Carvalho,
em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais para que; em audiência pública,
sejam apuradas e avaliadas as causas do acidente ecológico causado
pelo descarrilamento de um trem carregado com produtos químicos na
cidade de Uberaba; Domingos Sávio, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a situação caótica em que se encontra
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a BR-262; e Sebastião Navarro Vieira, em que solicita seja feita
visita técnica às Thermas Antônio Carlos, em Poços de Caldas, com a
finalidade de se verificar se houve correta utilização de recursos nas
obras realizadas, sejam solicitadas à COMIG, à Prefeitura Municipal e
à Global Engenharia Ltda. cópias de documentos referentes ao
convênio assinado e seja realizada visita à sede da UNIMED-Poços
de Caldas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Sidinho do Ferrotaco - Djalma Diniz.
ATA DA 13 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 2/712003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria e Dalmo Ribeiro Silva, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e que seria cedido espaço dos trabalhos para que fosse
proferida explanação pela Sra. Maria Dolores Ortiz, Doutora em
Educação, sobre os avanços e a qualidade do ensino em Cuba, mas,
por motivo de força maior ela não poderia estar presente. O Deputado
Dalmo Ribeiro Silva lê a seguinte correspondência: ofícios, manifestos
e cartas de autoridade municipais, de Sind-UTEs municipais, de
professores e de pais de alunos dos Municípios de Aimorés, Alfenas,
Almenara, Araguari, Araxá, Barroso, Belo Horizonte, Brumadinho,
Caldas, Cambuí, Campo Belo, Carmo da Mata, Espera Feliz, Inhapim,
Itabira, ltaú de Minas, Machado, Manhuaçu, Pedro Leopoldo, Pingo
d'Agua, Reduto, São Pedro dos Ferros, São José da Lapa, São
Sebastião do Paraíso, Ouro Fino e Vespasiano manifestando suas
preocupações em relação à reforma administrativa apresentada pelo
Governador do Estado, especialmente no que concerne à área de



91
educação; Ofício n° 17/2003, do Presidente da Câmara Municipal de
Caratinga, encaminhando pedido de providência para que seja
agilizado o processo de reconhecimento do ensino fundamental da
Escola de Reabilitação João Azeredo Coutinho - APAE de Caratinga.
O Presidente comunica que, no dia 26/6/2003, designou o Deputado
Leonídio Bouças para relatar, no 20 turno, o Projeto de Lei n° 8912003;
e, no 1° turno, o Deputado Weliton Prado para relatar o Projeto de Lei
n° 354/2003; o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar os Projetos
de Lei n

o
s 625 e 634/2003; e a Deputada Ana Maria para relatar o

Projeto de Lei n° 728/2003; e que, no dia 1°/6/2003, designou, no 1°
turno, o Deputado Weliton Prado para relafar os Projetos de Lei n°5 36
e 323/2003; o Deputado Leonídio Bouças para relatar o Projeto de Lei
n° 188/2003; o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar os Projetos
de Lei n

o
s 478 e 655/2003; e a Deputada Ana Maria para relatar o

Projeto de Lei n° 727/2003. Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n os 257 (relatora:
Deputada Ana Maria), 653 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e
710/2003 (relator: Deputado Weliton Prado), que receberam parecer
por sua aprovação, sendo o primeiro com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos nos 888, 897, 913, 914 e 925/2003.
Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. 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: da Comissão de Participação Popular, solicitando
reunião conjunta para debater as condições de oferta de vagas no
ensino médio da rede estadual; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(2), solicitando o primeiro aos Secretários de Planejamento e Gestão e
de Educação a participação dos membros da Comissão no grupo que
irá elaborar os projetos de lei que versem sobre a carreira na área da
educação; e solicitando o segundo, tão logo seja do conhecimento da
Assembléia o texto dos projetos citados, a realização de reuniões com
as Diretoras das Superintendências Regionais de Ensino. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ana Maria, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonidio Bouças -

Weliton Prado.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 2/7/2003
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Roberto Ramos, Célio Moreira, Marília Campos e Roberto Carvalho,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Roberto Ramos, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Marília Campos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: convites da direção do NEP-Centro Cultural do JRS
para a apresentação do Coral Madrigal Renascentista, no dia
28/6/2003; e da Deputada Marília Campos para a reunião mensal com
o Chefe da Polícia Civil, a qual tratará do desaparecimento de
mulheres na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no dia
30/6/2003; e carta do Sr. Robison Divino Alves, Conselheiro Seccional
da OAB-MG em Uberlândia, solicitando sejam tomadas providências
para apuração dos fatos que geraram a denúncia de infrações aos
direitos dos adolescentes no CISAU. Passa-se à 38 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo (2) em que
solicita seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil do Estado a apuração
de denúncias de ações violentas de policiais civis em propriedades
rurais no Município de Baldim e do envolvimento de policiais em
assassinatos ocorridos nos dias 30/6/2003 e 1 017/2003, em Santa
Luzia; seja agendada visita desta Comissão a uma propriedade rural
localizada no Município de Baldim, com o objetivo de verificar
denúncia de ação violenta de policiais civis; Roberto Ramos em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão com o
objetivo de retomar a discussão sobre a exploração e os maus-tratos
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a idosos no Município de Santa Luzia; Célio Moreira em que solicita
seja realizada visita desta Comissão ao CISAU em Uberlândia, para
apurar denúncia de maus-tratos aos adoslecentes internados nessa
instituição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Roberto Ramos, Presidente - Célio Moreira - Mauro Lobo.

ATA DA i 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA UEMG, EM 2/7/2003

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Ivair Nogueira, Leonídio Bouças, Paulo Piau e
Ricardo Duarte, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dilzon Meio e José Henrique. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Leonidio Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 38 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Os membros deliberam por unanimidade
que, por intermédio do Presidente da Casa, será agendada uma
audiência com o Governador do Estado e, posteriormente, com o
Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Reitor da
UEMG, e que farão visitas aos nove "campi" e às duas unidades,
preferecialmente até o dia 15/8/2003, com o intuito de receberem
sugestões do corpo docente e discente. O Presidente recebeu dois
requerimentos do Deputado Ricardo Duarte e um do Deputado José
Henrique que serão apreciados na próxima reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Ricardo Duarte - Adalclever Lopes.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Paulo Piau, Gilberto Abramo, Luiz Humberto Carneiro e
Laudelino Augusto (substituindo este ao Deputado Padre João, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Leonardo Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gilberto Abramo, 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 a produção e a certificação de produtos orgânicos, objeto do
Projeto de Lei n° 637/2003 e destina essa parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o assunto. Registra-se a presença
dos Srs Lucas Rocha Carneiro, Minam Ester Soares, Leonardo
Fernandes Moreira, João Nelson Gonçalves Rios, representando
Pedro Hartung, Luiz Gomes Correia e Rogério Ezequiel Martins
Maurício, da Fundação Ezequiel Dias, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Gilberto Abramo, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações
iniciais e passa a palavra ao Deputado Leonardo Moreira, autor do
Projeto de Lei n° 737/2003. Registra-se a presença do Deputado
Doutor Viana. Logo após, o Presidente, Deputado Doutor Viana,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comisão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Doutor Viana em que solicita seja realizada reunião entre
os membros da Comissão e os convidados que menciona, para
discutirem o que ocorreu com o empreendimento de agroindústria a
ser instalado na cidade de Januária pela Empresa Avinorte Ltda, com
financiamento do Banco do Nordeste na ordem de R$16.000.000,00, e
do Deputado Laudelino Augusto em que solicita seja pedido à Mesa
da Assembléia, por intermédio da Comissão, que promova um fórum
de debates sobre a produção orgânica, com a participação de técnicos
e autoridades no assunto, da sociedade, das certificadoras, entre
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outras. 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, 5 de agosto de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 15/7/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lúcia Pacífico, Antônio Júlio, Maria Tereza Lara, Antônio Carlos
Andrada (substituindo este à Deputada Vanessa Lucas, por indicação
da Liderança do PSDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado Dimas
Fabiano, por indicação da Liderança do PP), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também,. os Deputados Chico Simões,
Domingos Sávio, Ermano Batista, Gil Pereira, Jayro Lessa, José
Henrique, Miguel Martini, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Pinto Coelho,
Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Rêmolo Aloise e Weliton Prado.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 721/2003.
Passa-se à V 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 citado parecer
(relator: Deputado Antônio Júlio), que conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas n os 2 a 10 e 13, da Comissão de
Constituição e Justiça, 14 a 39 e as subemendas que receberam o n°
i às Emendas nos  e 12 e pela rejeição das Emendas n os 1, 11 e 12,
da Comissão de Constituição e Justiça. Na oportunidade, é rejeitada a
Emenda n° 1, do Deputado Fábio Avelar, apresentada ao referido
projeto. 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.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio.
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 15/7/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Gil Pereira, José Henrique 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 José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência prorroga a reunião até às 15h30min e a suspende para
elaboração do parecer. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença
dos Deputados Ermano Batista, Jayro Lessa, José Henrique, Gil
Pereira, Irani Barbosa e Paulo Piau. O Presidente faz retirar da pauta
o Projeto de Lei n° 72112003, por não cumprir pressupostos
regimentais. 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
15h31 mm, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de julho de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - José Henrique - Irani

Barbosa - Jayro Lessa.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 15/7/2003
As 1 9h1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Chico Simões, Gil Pereira, Sebastião Helvécio e
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado José Henrique, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. 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
o parecer para o 2 0 turno sobre o Projeto de Lei n° 721/2003. Passa-
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se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 20 turno, do Projetos de Lei n° 721/2003 na forma do
vencido no 1° turno (relator: Deputado Ermano Batista). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Gil Pereira - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - José Henrique.	 -
ATA DA 8 a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

REDAÇÃO, EM 16/7/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria OUvia, Doutor Ronaldo, 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 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 pareceres em fase
de redação final e suspende os trabalhos até que o pareceres estejam
em condições de ser apreciados. Reabertos os trabalhos, com a
presença dos Deputados Maria Olívia, Laudelino Augusto, Doutor
Ronaldo, Ermano Batista (substituindo este ao Deputado Djatma Diniz,
por indicação da Liderança do PSDB) e Sidinho do Ferrotaco
(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança
do PL), a Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
721/2003, para a qual designou relator o Deputado Laudelino
Augusto. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Presidência informa que continua em
discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n° 66812003, cujo pedido
de vista foi concedido ao Deputado Laudelino Augusto. Na fase de
discussão, o Deputado Laudelino Augusto apresenta emenda ao
parecer. Encerrada a discussão, a Presidente coloca em votação o
parecer, salvo emenda, sendo ele aprovado. Posta em votação, é
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rejeitada a emenda. Após discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Fina! do Projeto de Lei n° 721/2003 (relator:
Deputado Laudelino Augusto). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Ana Maria - Sidinho do Ferrotaco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°66/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria dos Deputados Maria José Haueisen e Padre João, o
Projeto de Lei n° 6612003 visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.812,
de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constituição do Estado,
que dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 22/2/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a
esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em foco altera dispositivos da Lei n° 12.812, que

disciplina a prestação de assistência social às populações atingidas
por reservatórios, tanto por parte do Estado, ao criar o Programa de
Assistência às Populações Atingidas pela Construção de Barragens -
PRO-ASSISTE -, como por parte do empreendedor, público ou
privado, que fica responsável pela elaboração e implementação de um
Plano de Assistência Social - PAS -, como medida condicionante ao
licenciamento do empreendimento, em todas as suas etapas.

Os impactos provocados pela construção de barragens na
organização societária e econômica das localidades atingidas têm
sido amplamente divulgados por organizações da sociedade civil de
defesa dos direitos das populações prejudicadas, particularmente pelo
Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB. Essas organizações
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denunciam, com freqüência, a vulnerabilidade das citadas
populações, principalmente dos pequenos agricultores, que são
expulsos de suas terras sem que lhes sejam garantidas,
minimamente, as condições de vida de que dispunham anteriormente.
Ou seja, faz-se necessária a constituição de uma rede de prevenção e
de proteção social temporária a essas populações, para evitar que
deixem de usufruir de bens e serviços públicos a que já tinham acesso
ou para permitir que superem as condições de vulnerabilidade a que,
involuntariamente, passaram a se sentir expostas, mantendo-as como
beneficiárias de programas assistenciais até que possam participar,
de forma eqüitativa, das demais políticas setoriais.

Dessa forma, as populações atingidas pela construção de
reservatórios passam à condição de demandantes de uma atuação
especifica do Estado, visando à garantia de acesso aos mínimos
sociais básicos que lhes possibilitem a superação das condições de
vulnerabilidade a que se viram expostas.

A Lei n° 12.812 já disciplina a constituição de uma rede de proteção
social para as populações atingidas pela construção de reservatórios,
com a criação de um programa de gestão estatal, o PRO-ASSISTE, e
a instituição do PAS, de responsabilidade do empreendedor, como
requisito para o licenciamento do empreendimento. As mudanças
propostas pelo projeto de lei em pauta visam ao aprimoramento dos
dispositivos que versam sobre essa rede de proteção,
fundamentalmente no que diz respeito à distribuição de
responsabilidades entre o Estado, os atingidos e os empreendedores,
e, ainda, a um maior controle das etapas de licenciamento do
empreendimento por parte dos atingidos.

Visando ao aprimoramento do proposto pelo projeto de lei em
epígrafe e, ainda, a uma melhor adequação à técnica legislativa e à
atual denominação dos órgãos públicos citados, elaboramos um
substitutivo, proposta que se justifica com os argumentos que
passamos a expor.

E do conhecimento de todos que um dos maiores impactos
negativos provocados pela construção de reservatórios destinados ao
aproveitamento econômico de recursos hídricos é o deslocamento
compulsório de populações humanas. Essas populações vêem-se
obrigadas a transacionar sua propriedade em condições que lhes são
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desfavoráveis, uma vez que a transação se impõe à revelia de
seus interesses. Dessa forma, é importante que se garanta a
assistência jurídica, prestada pelo Estado, por meio do PRO-
ASSISTE, à população atingida, para o acompanhamento das
negociações com o empreendedor, no que diz respeito ao valor da
indenização e aos critérios para o reassentamento, conforme nova
redação dada pelo substitutivo proposto ao inciso 1 do art. 2 0 da Lei n°
12.812.

Cabe ao Estado, por meio do PRO-ASSISTE, a garantia de acesso
à escola, sem lapso de continuidade, às crianças e aos adolescentes
das populações atingidas pela construção de reservatórios, conforme
nova redação dada pelo art. 1° do projeto em tela ao inciso 111 do art.
2° da Lei n° 12.812. No entanto o projeto não definia claramente o
nível de ensino para o qual se queria estabelecer essa garantia,
referindo-se a ensino básico, o que não encontra amparo na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, Lei n° 9.394, de 1996. Dessa
forma, o Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste parecer, propõe
a definição da garantia de acesso à educação básica, em escolas
públicas, conforme o estabelecido pelo art. 21 da LDB, entendendo-se
por educação básica os ensinos infantil, fundamental e médio.

O Substitutivo n° 1 propõe também nova redação para o inciso V do
art. 20 da Lei n° 12.812. A intenção é a de atribuir ao PRO-ASSISTE,
instituído por essa lei, a responsabilidade pela promoção de cursos de
capacitação e aprimoramento tanto no manejo quanto na gestão de
atividades agrícolas e, ainda, de atividades que tenham sido
diagnosticadas como de potencialidade para a exploração econômica
do reservatório, tais como turismo, piscicultura, entre outras.
Pretende-se, com isso, capacitar a população atingida para o trabalho
e a exploração de novas atividades, garantindo sua inserção produtiva
na nova configuração econômica que a região possa vir a ter com a
construção do reservatório.	 -

O art. 40 da Lei n° 12.812 trata do financiamento do PRO-ASSISTE.
O projeto de lei em análise, em seu art. 20 , promove uma interessante
mudança nas fontes desses recursos, o que é mantido pelo
substitutivo ora proposto: a contrapartida dos atingidos dá lugar a
recursos repassados pelo empreendedor para custear atividades de
sua responsabilidade. Dessa forma, passam a contribuir para o
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referido Programa os empreendedores, públicos ou privados,
desonerando os atingidos que, involuntariamente, tiveram suas vidas
severamente alteradas pelo empreendimento.

As modificações propostas pelo art. 3 0 do projeto em tela aos arts.
50 , 60 e 70 da Lei n° 12.812 dizem respeito ao PAS. A proposta de
substitutivo aqui apresentada mantém a mesma intenção, qual seja a
de assegurar maior controle na implantação do PAS e na concessão
do licenciamento ambiental por parte das populações atingidas, por
meio de suas entidades e comissões representativas.

As mudanças propostas pelo projeto em exame ao art. 5 0 absorvem
as reivindicações das organizações da sociedade civil de defesa dos
direitos dos atingidos pela construção de reservatórios,
fundamentalmente no que diz respeito à determinação de
apresentação do PAS, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual
de Assistência Social, como documento integrante da formulação do
processo para a obtenção da Licença Prévia - LP -, e ao
condicionamento da emissão das demais licenças - de Implantação e
de Operação - ao monitoramento da implantação do Plano por esse
mesmo Conselho. O substitutivo aqui apresentado acrescenta mais
uma condição à concessão da Licença de Instalação - LI -, visando a
garantir que, quando da instalação do empreendimento, estejam
definidas e planejadas em cronograma todas as ações relativas à
desapropriação e ao reassentamento da população atingida. Com
essa mesma intenção e com vistas a alcançar os empreendimentos
que já estejam em execução quando da vigência das alterações
propostas pelo projeto de lei em análise, propõe-se o acréscimo do §
40 ao art. 50 da Lei n° 12.812, que estabelece aquela mesma
condição, de garantir solução aos problemas atinentes ao
deslocamento de populações, para a concessão da Licença de
Operação - LO.

No que diz respeito às alterações propostas para o art. 60 da Lei n°
12.812, o projeto em pauta dá nova redação a seu "caput" e
acrescenta a ele seis novos incisos, que versam sobre conteúdos de
observação obrigatória pelo empreendedor quando da elaboração dos
PAS. Com a nova redação, o "caput" passa a determinar a previsão
da execução pelo PAS dos conteúdos arrolados nos incisos que se
lhe seguem, em vez de apenas especificar diretrizes para a
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elaboração do mesmo plano. Visando a uma melhor redação para
essa mesma intenção, no substitutivo aqui proposto, o art. 6° passa a
obrigar que esteja prevista pelo PAS a realização dos itens arrolados
nos incisos que se seguem ao "caput".

No que diz respeito aos incisos do art. 6 0 da Lei n° 12.812, de
28/4/98, o projeto em análise acrescenta conteúdos de extremo
interesse, que deverão ser observados pelo PAS. Dessa forma,
acrescenta critérios a serem observados no cadastramento das
populações, tais como a situação relativa à renda e à sua distribuição;
à especificação do número de crianças e de adolescentes existentes e
à demanda por transferência escolar, quando o reassentamento se
der em outra localidade; a identificação de pessoas portadoras de
deficiência, visando à garantia de acessibilidade nas novas
construções e ao emprego, na proporção assegurada em lei, para o
trabalho no empreendimento, conforme o disposto pelos incisos 1, VII
e VIII do art. 6 0 da Lei n° 12.812, com nova redação dada pelo projeto
de lei em tela. O substitutivo ora apresentado procede apenas à
adequação da redação desses incisos, em função das alterações
sugeridas para o "caput", além de propor a substituição da expressão
"pessoas deficientes" por "pessoas portadoras de deficiência", no
inciso VII, por ser essa a expressão utilizada pelo Decreto Federal n°
3.298, de 20/12199.

No que diz respeito ao cadastramento das propriedades atingidas e
à reposição dos bens expropriados, o projeto em questão também
estabelece novos conteúdos a serem observados pelo Plano de
Assistência social: a caracterização como propriedade urbana ou
rural; a identificação dos bens de valor histórico existentes nessas
propriedades; o levantamento de benfeitorias públicas que venham a
ser atingidas; a garantia de reposição, em condições equivalentes,
dos bens públicos e privados que venham a ser expropriados; o
reassentamento dos atingidos, também em condições equivalentes,
no mesmo município ou em localidade próxima, assegurando-se a
participação da comissão representativa dessas populações na
escolha dessas áreas; e, por último, a apresentação de diagnóstico de
demandas por investimento em infra-estrutura na(s) área(s) em que as
populações forem reassentadas, principalmente no que diz respeito ao
saneamento básico, ao abastecimento de energia elétrica e à
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construção de estradas, conforme o estabelecido pelos incisos II,
III, IV, V e X do art. 60 da Lei n° 12.812, com nova redação dada pelo
projeto em tela. O substitutivo aqui apresentado procede à adequação
da redação desses incisos, em função das alterações propostas ao
"caput", e acrescenta o inciso XI, que determina a necessidade de
fazer constar no Plano o planejamento das ações relativas ao
deslocamento de populações, particularmente o reassentamento e a
desapropriação.

Os demais incisos, acrescentados pelo projeto de lei em análise ao
art. 60 da Lei n° 12.812, de 28/4/98, tratam do estabelecimento de
ações de proteção social a essas populações, que também deverão,
obrigatoriamente, estar previstas pelo Plano de Assistência Social. E o
caso do fornecimento de cesta básica, durante um ano, para as
famílias que, comprovadamente, tenham tido sua capacidade de
produção desarticulada pela construção do reservatório, conforme
inciso VI. Interessa ressaltar que, no texto original da Lei n° 12.812, de
28/4/98, a obrigação de fornecimento de cesta básica estava arrolada
como de responsabilidade do Estado, por meio do PRO-ASSISTE.
Com a modificação proposta pelo projeto de lei em questão, essa
mesma obrigação é atribuída ao empreendedor, que também passa a
responsabilizar-se por garantir acesso aos mínimos sociais àqueles
que se encontram em situação de vulnerabilidade em função do
próprio empreendimento. Outro conteúdo a ser previsto pelo PAS, e
que diz respeito à proteção das populações atingidas, refere-se à
criação e manutenção de um Posto de Atendimento de Apoio Social
para o atendimento a essas pessoas e para análise do fluxo
migratório, quando houver reassentamento em outra localidade.
Novamente, o substitutivo apresentado procede apenas à adequação
da redação desses incisos, em função das alterações propostas para
o "caput", e acrescenta ao novo inciso IX do art. 60 da Lei n° 12.812,
de 28/4/98, a obrigatoriedade de manutenção do Posto de
Atendimento de Apoio Social também nas proximidades da área de
reassentamento, enquanto durarem as obras do empreendimento,
para o acompanhamento das populações atingidas.

Outra condição de extrema importância para o monitoramento do
Plano de Assistência Social pelo Conselho Estadual de Assistência
Social foi estabelecida pelo projeto de lei em pauta no parágrafo único



104
do art. 60 da Lei n° 12.812, de 28/4/98. Trata-se da necessidade de
apresentação de um cronograma de implantação das ações do PAS,
compatível com o cronograma de obras, como elemento constitutivo
do próprio Plano. O Substitutivo n° 1 propõe uma nova redação para
esse dispositivo, incluindo, no cronograma, as ações relativas à
desapropriação e ao reassentamento das famílias atingidas, as quais
deverão vincular-se ao cronograma de licenciamento ambiental,
assegurando, assim, o cumprimento das novas condições para o
licenciamento estabelecidas pelo mesmo substitutivo.

No que diz respeito ao art. 7° da Lei n° 12.812, de 28/4/98, o projeto
de lei em tela especifica qual órgão do Estado, responsável pela
política de destinação de terras públicas e devolutas, poderá dar
suporte ao CEAS na análise dos Planos de Assistência Social. Em
função do estabelecido pela Lei Delegada n° 107, de 29/1/2003, o
substitutivo aqui apresentado estabelece a nomenclatura correta
desse órgão, o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER
-, e sua atual atribuição, qual seja a de órgão responsável pela
execução da política fundiária do Estado. Além disso, o substitutivo
determina o órgão que deverá dar suporte técnico e administrativo ao
CEAS na análise do PAS: a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - SEDESE. Assim, o CEAS passa a contar com o
apoio da SEDESE e, mediante solicitação, também com o suporte do
ITER.

Quanto ao art. 80 da Lei n° 12.812, de 28/4/98, o projeto em tela não
apresenta modificações, mas o substitutivo aqui apresentado propõe,
em seu ad. 4°, a supressão do parágrafo único do referido artigo 80 e
o acréscimo a ele dos § 1° e 20. Pretende-se com isso, ampliar de 45
para 90 dias o prazo para o envio das cópias do Estudo e do Relatório
de Impacto Ambiental - EIA-RIMA -, o que poderá viabilizar uma
melhor análise desses documentos por parte da população atingida.
Pretende-se, ainda, aumentar o número de destinatários dessas
cópias, com a inclusão do Ministério Público, do Conselho Estadual de
Assistência Social e também das comissões representativas dos
atingidos, e não apenas de suas entidades, bem como corrigir a
nomenclatura da Câmara Municipal, no novo § 1°. O novo § 2 0 traz
uma novidade, qual seja a de obrigar o órgão de licenciamento
ambiental a disponibilizar, aos representantes das populações
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atingidas, todos os estudos, diagnósticos, relatórios, planos e
projetos concernentes ao empreendimento, o que nos parece
fundamental ao efetivo exercício de controle sobre o processo de
licenciamento do empreendimento e sobre a implantação do Plano de
Assistência Social.

O projeto de lei em exame propõe, em seu art. 5°, a inclusão de um
art. iü à Lei n° 12.812, de 28/4/98, que disciplina a cobrança de taxa
de expediente para custear as despesas do CEAS nas atividades de
análise e fiscalização dos planos de assistência social. Esse novo
artigo estabelece, ainda, em seu parágrafo único, o acréscimo, na
Tabela A da Lei n° 6.763, de 28/12/75, de um item que prevê a
cobrança, no valor de 2.500 UFEMGs, em favor da antiga Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente - SETASCAD -, para o custeio da análise e da
fiscalização do PAS. O substitutivo aqui apresentado propõe, para
melhor adequação à técnica legislativa, uma nova redação para o art.
50 , disciplinando a cobrança da referida taxa. Da mesma forma,
propõe um novo artigo - art. 6 0 - para determinar o acréscimo de um
item à Tabela A, anexa à Lei 6.763, de 26/12/75. O substitutivo
propõe, ainda, o aumento de 2.500 para 6.000 UFEMGs, no valor da
taxa de expediente a ser cobrada para o custeio da análise e
fiscalização do PAS, e a alteração do nome da secretaria citada para
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE -, em
acordo com o disposto pelas Leis Delegadas n

o
s 49, de 2/1/2003, e

58, de 29/1/2003.
Em face do exposto, julgamos extremamente importante e atual o

projeto de lei em pauta, com as alterações propostas no substitutivo
ora apresentado, que se encontram em consonância com os anseios
das organizações da sociedade civil de defesa dos direitos das
populações atingidas pela construção de reservatórios.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 6612003,

no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivos da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
o qual dispõe sobre a assistência social às populações de áreas
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inundadas por reservatórios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1°- Os incisos 1, III e V do art. 2 0 da Lei n° 12.812, de 28 de abril

de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ..........................................................
- prestar assistência jurídica, até mesmo no acompanhamento das

negociações com o empreendedor relativas ao reassentamento e à
desapropriação;

III - garantir às crianças e aos adolescentes o direito à educação
básica, conforme o art. 21 da Lei Federal n° 9.394, de 1998, nas
escolas públicas, sem lapso de continuidade na prestação do serviço;

V - prestar assistência técnica e agrícola e oferecer cursos de
capacitação e aprimoramento no manejo e na gestão de atividades
agrícolas e de atividades diagnosticadas como potencialmente aptas à
exploração econômica do reservatório, tais como turismo, hotelaria,
piscicultura, entre outras;".

AI. 2° - O inciso II do art. 40 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 - .........................................................
li - recursos repassados pelo empreendedor para custear atividades

de sua responsabilidade;".
AI. 30 - Os arts. 5°, 60 e 70 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"AI. 50 - A concessão de licenciamento ambiental aos

empreendimentos públicos ou privados de aproveitamento hídrico de
que trata esta lei depende da apresentação, por parte do
empreendedor, de estudos ambientais que incluam o Plano de
Assistência Social - PAS.

§ 1° - O PAS, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -' deverá ser apresentado para a
formalização do processo de Licença Prévia - LP - e deverá servir de
parâmetro para o estabelecimento de condicionantes e requisitos para
a implantação do empreendimento.

§ 20 - A Licença de Instalação - LI - fica condicionada à
comprovação, pelo CEAS, do cumprimento, por parte do
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empreendedor, do cronograma de implantação do PAS até essa
fase, o que inclui o planejamento das ações relativas à solução das
questões atinentes ao deslocamento de pessoas atingidas pelo
empreendimento, em especial a desapropriação e o reassentamento.

§ 3° - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à
comprovação pelo CEAS da implantação integral das ações previstas
no PAS.

§ 40 - Para as obras que se encontrarem em andamento quando da
vigência desta lei, condicionar-se-á a expedição da Licença de
Operação - LO - à comprovação pelo CEAS da implantação integral
das ações previstas no PAS e da resolução de todas as questões
atinentes ao deslocamento de pessoas atingidas pelo
empreendimento, em especial a desapropriação e o reassentamento.

Art. 60 - O Plano de Assistência Social, de responsabilidade do
empreendedor, público ou privado, a que se refere o art. 5°, preverá,
obrigatoriamente, a realização de:

- cadastramento de todos os atingidos, levando em conta, no
mínimo, as relações de distribuição de renda, propriedade e trabalho e
o grau de instrução;

II - levantamento da área das propriedades urbanas e rurais
atingidas, relacionando-se benfeitorias, máquinas, implementos e
outros bens nelas existentes, de valor econômico e histórico,
conforme o definido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA -;

III - levantamento das benfeitorias públicas do município e de seus
distritos que venham a ser atingidas;

IV - reposição dos bens expropriados, públicos ou privados, em
condições equivalentes;

V - reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles
que se dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em
terrenos de terceiros, observadas:

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo
município ou na mesma região do empreendimento, em condições
equivalentes;

b) o direito de participação de comissão representativa dos
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para reassentamento;

VI - fornecimento de cesta básica por período de, no mínimo, um
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ano, para todos os atingidos que, comprovadamente, tenham tido
sua capacidade de produção desarticulada em virtude do
empreendimento;

VII - levantamento do número de crianças e adolescentes
envolvidos, informando sobre a necessidade de remanejamento
escolar, no caso de reassentamento em outra localidade;

VIII - levantamento das pessoas portadoras de deficiência
envolvidas, assegurando-lhes a garantia de acessibilidade nas
construções realizadas, conforme a Norma n° 9.050, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, ou outra que vier a
substituí-Ia, e o percentual legal de vagas da mão-de-obra empregada
no empreendimento, conforme o art. 36 do Decreto Federal n° 3.298,
de 20 de dezembro de 1999;

IX - criação e manutenção de um Posto de Atendimento de Apoio
Social, na localidade atingida e, após a mudança, próximo ao local do
reassentamento, enquanto durarem as obras de construção do
empreendimento, para a análise do fluxo migratório e o atendimento
às necessidades da população;

X - diagnóstico das necessidades de investimento em infra-estrutura
para o reassentamento dos atingidos, relativo a saneamento básico
(água e esgoto), rede elétrica e estradas;

XI - planejamento das ações relativas ao deslocamento de
populações, particularmente o reassentamento e a desapropriação.

Parágrafo único - O Plano de Assistência Social - PAS - deverá
conter o cronograma de implantação de cada uma das ações nele
previstas, inclusive aquelas referentes à solução de todas as questões
atinentes ao deslocamento de populações, como as desapropriações
e os reassentamentos que se fizerem necessários, bem como as
relativas aos investimentos em infra-estrutura, compatível com o
cronograma de obras e de obtenção das licenças ambientais.

Art. 7°- A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - SEDESE - dará suporte administrativo e técnico ao CEAS
na análise dos Planos de Assistência Social - PAS -, apresentados
pelos empreendedores públicos ou privados, e, mediante solicitação,
também o fará o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER
-, órgão responsável pela execução da política fundiária do Estado.".

Art. 40 - 0 art. 80 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, fica
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acrescido do seguinte § 20, passando o seu parágrafo único a
vigorar na forma do seguinte § 10  seguir redigido:

"Art. 80 - ............................................................
§ 1 0 - Serão enviadas pelo órgão ambiental responsável, com

antecedência de, no mínimo, noventa dias da audiência pública,
cópias do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto
Ambiental - EIA-RIMA - para as Prefeituras, as Câmaras Municipais,
o Ministério Público, o Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS - e entidades ou comissões representativas dos atingidos.

§ 2° - Os estudos, diagnósticos, relatórios, planos ou projetos
concernentes ao empreendimento, respeitado os sigilos comercial e
industrial, estarão obrigatoriamente disponíveis para as entidades ou
as comissões representativas das famílias atingidas, para sua
consulta e conhecimento, mediante requerimento ao órgão ambiental
responsável.".

Art. 50 - Será cobrada taxa de expediente, na forma do art. 90, inciso
1, da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, vinculada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -, para
custear as despesas do Conselho Estadual de Assistência Social -
CEAS - 1 na atividade de análise e fiscalização do Plano de Assistência
Social - PAS -, a ser apresentado pelo empreendedor.

Art. 6° - Fica acrescentado à Tabela A, anexa à Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975, o seguinte item:

Tabela A
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26/12175)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente Relativa a Atos de
Autoridades Administrativas

* - O quadro referente à Tabela A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 7.8.2003.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, quanto ao disposto nos arts. 5 0 e 60, a partir do
primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação.

Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - André Quintão, relator - Ana Maria -

Marília Campos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°130/2003

rs
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
A proposição em exame, desarquivada pelo Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, nos termos do § 20 do art. 180 do Regimento Interno,
propõe a inserção de conteúdos de formação musical no currículo
escolar da rede estadual. Dispõe, ainda, que nos estabelecimentos de
ensino destinados à educação de portadores de deficiência visual seja
dada atenção especial musicografia braile.

A matéria recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, e vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art.188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -

conforme o "caput" do art. 26 e seu § 2 0, dispõe que os conteúdos
curriculares relativos às artes, os quais integram a base nacional
comum, podem também compor a parte diversificada dos currículos.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, vols. 6 e 7, a música é uma
das modalidades do ensino de artes, ao lado das artes visuais, do
teatro e da dança, e deve perpassar todos os níveis da educação
básica.

A Secretaria de Estado da Educação, tendo em vista os Pareceres
n os 1.132/97 e 1.158/98 do Conselho Estadual de Educação, que
dispõem sobre a educação básica no âmbito do sistema estadual de
ensino, interpretando o que preconiza a LDB, editou a Resolução n°
151/2001, que organiza o ensino nas escolas da rede estadual. Os
arts. 32 a 34 da citada resolução, que tratam do ensino especializado
em artes, determinam que a educação artística e musical será
ministrada pelos Conservatórios Estaduais de Música, pela articulação
das Superintendências Regionais de Ensino - SREs - com as escolas
de ensino fundamental e médio, e estabelecem que as SREs editarão
normas para dinamizar a inserção da formação musical no currículo
escolar.

O ensino de artes no sistema estadual de ensino, nos moldes
estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e, em geral,
nas novas orientações dadas à educação nos níveis nacional e
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estadual, está ainda em fase de implantação.

Porém esse conteúdo deverá ser trabalhado de forma diferente
daquela adotada até os anos 80, quando o ensino de arte na escola
estava comprometido apenas com o desenvolvimento da expressão
pessoal do aluno; hoje, o ensino de arte acrescenta, à livre expressão,
a livre interpretação da obra artística. Além disso, pretende-se não
apenas desenvolver a sensibilidade dos alunos, mas também influir
positivamente no seu crescimento sociocultural. Por meio da arte, é
possível desenvolver a percepção, a imaginação, a capacidade crítica
e a criatividade e, conseqüentemente, modificara realidade.

Outrossim, alguns educadores afirmam que é necessário que a
escola amplie os conhecimentos do aluno sobre a cultura local, a
cultura dos vários grupos que formam a nação e a cultura de outros
povos. Segundo essa vertente, é preciso relacionar a educação
artística às diversas linguagens que expressam a cultura,
proporcionando ao aluno o aprimoramento de sua capacidade de
decodificar e codificar, contextualizar, experimentar, informar e refletir.

Dessa forma, não é conveniente privilegiar - e, ao mesmo tempo,
isolar - a música em detrimento das outras linguagens artísticas,
mesmo porque elas são abordadas em conjunto nos Parâmetros
Curriculares Nacionais e nas diretrizes federais e estaduais, as quais
refletem a valorização da multiplicidade de culturas e o
desaparecimento das fronteiras entre as áreas do conhecimento.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, em seus arts. 40,
III e V, e 58, prevê o atendimento educacional especializado gratuito
aos educandos com necessidades especiais, o acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo
a capacidade de cada um. Prevê ainda que esse atendimento seja
oferecido preferencialmente na rede regular de ensino. Para
implementar essas disposições, a Secretaria da Educação instituiu,
por meio da Resolução n° 9.432, de 1998, a Assessoria de
Coordenação de Educação Especial.

Propomos, assim, a elaboração de um projeto mais abrangente,
envolvendo o ensino da arte como um todo. Além disso, sugerimos
sejam abordados aspectos dos quais as normas vigentes ainda não
trataram. O primeiro deles seria a obrigatoriedade do ensino da arte
em todas as séries dos níveis fundamental e médio. Como a LDB
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determina que a arte é conteúdo obrigatório do currículo, mas não
deixa explícito que a obrigatoriedade alcança todas as séries, muitas
escolas têm incluído a arte em apenas uma das séries de cada um
dos níveis de ensino. Outro aspecto a ser considerado é o incentivo à
instrução artística sintonizada com as vocações locais e regionais.

As unidades escolares, respeitados os dispositivos legais, têm
autonomia para proceder à elaboração do plano curricular e à
organização do aproveitamento do tempo na escola. Essa autonomia
deve ser protegida no substitutivo que propomos, a fim de evitar a
fixação verticalizada de conteúdos curriculares e favorecer uma
elaboração curricular mais democrática e dinâmica.

As considerações tecidas neste parecer estão consubstanciadas no
Substitutivo n° 1, apresentado por esta Comissão.

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

130/2003 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Estabelece encaminhamentos para a implementação do ensino
especializado em artes nos níveis fundamental e médio da rede
estadual de ensino e dá outras providências.

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

priorizarão, na formulação de sua proposta pedagógica, a inclusão de
conteúdos curriculares que visem a promover a formação artística,
estética e cultural do educando e a articular, no processo de ensino e
aprendizagem, a produção e a fruição da arte e a reflexão sobre ela.

Parágrafo único - Para a consecução do objetivo de que trata o
"caput" deste artigo, os estabelecimentos de ensino disporão de
recursos, técnicas e serviços adequados às especificidades dos
alunos portadores de necessidades educativas especiais.

Art. 20 - O ensino da arte comporá a grade curricular de todas as
séries ou ciclos dos níveis fundamental e médio, e será, tanto quanto
possível, integrado aos demais conteúdos do currículo escolar.

Art. 3° - As unidades de ensino valorizarão, na elaboração dos
conteúdos relativos à formação artística, as características regionais e
locais que fundamentam a cultura da comunidade na qual a escola
está inserida.

rÀ
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Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta

dias a partir da data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ana Maria, Presidente e relatora - Dalmo Ribeiro Silva - Leonidio

Bouças - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°375/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Durval Angelo, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 316/99, dispõe sobre
instalações sanitárias para uso gratuito de passageiros em estações
rodoviárias e pontos de parada intermunicipal.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/3/2003, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
emitiu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o ar[. 102, IV, "a",
do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Há muito tempo os usuários do serviço de transporte intermunicipal

de passageiros reivindicam melhores condições de atendimento nos
terminais rodoviários e pontos de parada. A não-existência de
instalações sanitárias de uso gratuito obriga os usuários a se
submeterem a situações humilhantes, causando-lhes desnecessários
constrangimentos. Em Belo Horizonte, por exemplo, o Terminal
Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP - não conta sequer
com instalações sanitárias na plataforma de embarque. Para utilização
do único banheiro ali existente, o passageiro tem que desembolsar
R$0,60. O que se vê é um tratamento desumano, incompatível com os
princípios mínimos que devem nortear a prestação de um serviço
público dessa natureza. A inexistência de instalações sanitárias
atenta, ainda, contra os ditames do Código dë Proteção e Defesa do
Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que assim dispõe:

"Art. 40 - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
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interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios".

Lembre-se, ademais, que, na maioria dos terminais, o usuário paga
tarifa de embarque, destinada a cobrir todos os custos para a
manutenção das instalações sanitárias: em Belo Horizonte, o custo da
tarifa é de F1$1,40.

Assim sendo, não é razoável que um passageiro que embarca ou
desembarca tenha que sair do terminal para encontrar uma instalação
sanitária de uso gratuito. Essa situação se agrava quando o usuário
tem dificuldade de locomoção, em razão da idade ou de deficiência
física. O que se busca no projeto em análise é oferecer aos usuários
do serviço de transporte intermunicipal um tratamento semelhante ao
dispensado àqueles que embarcam e desembarcam nos aeroportos,
que têm a sua disposição instalações sanitárias em condições
razoáveis.

Como forma de ampliar o alcance da medida sugerida,
apresentamos, na conclusão do parecer, as Emendas n°s 1 e 2.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do

Projeto de Lei n° 375/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°1
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As instalações sanitárias de que trata o art. 1° deverão ser

providas de condições mínimas para facilitar o acesso de portadores
de necessidades especiais.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a

aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) e, nos
termos da legislação vigente, intervenção na administração do
terminal por parte do órgão competente.".

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente e relatora - Dimas Fabiano - Maria Tereza

Lara - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°614/2003

rÁ"
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
O Projeto de Lei n° 614/2003, do Deputado Célio Moreira,

acrescenta dispositivo à Lei n° 10.419, de 16/1/91, que concede passe
livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade
superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal, e dá outras
providências.

Foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto,
apresentando o Substitutivo n°1.

Agora, vem a matéria a esta Comissão p'ara ser analisada no âmbito
de sua competência.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como objetivo obrigar que, nos

terminais rodoviários e nos pontos de ônibus do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros, sejam afixados cartazes com o texto da
Lei n° 10.419, de 1991, que modificou a redação do art. 1° da Lei n°
9.760, de 20/4/89. Estabelece ainda o projeto as penalidades a serem
aRlicadas no caso de descumprimento dessa obrigação.

E comum verificar pessoas descumprindo a lei para obtenção de
vantagem ou por ignorância, quando se trata do usufruto de um
direito. No caso específico, o Projeto de Lei n° 614/2003 pretende
alertar as pessoas que poderiam ser beneficiadas com a Lei n°
10.419, de 1991, que lhes garante o transporte gratuito.

A Comissão de Constituição e Justiça lembrou que muitos projetos
de lei apresentados nesta Casa têm como único objetivo garantir a
divulgação do conteúdo da legislação estadual. Observou que
dispositivos dessa ordem revelam o paradoxo do sistema normativo:
são introduzidos porque o legislador receia que a lei não venha a ser
cumprida pelos órgãos públicos.

De acordo com reportagem veiculada por uma rede de televisão, na
rodoviária de Belo Horizonte as pessoas com mais de 65 anos de
idade compram passagens de ônibus sem saber do beneficio a elas
dado pela Lei n° 10.419, de 1991. Não há interesse na divulgação da
lei.

Entendemos, assim, que o projeto em análise é válido
principalmente com o aperfeiçoamento apresentado pela Comissão de



116
Constituição e Justiça, introduzido por meio do Substitutivo n° 1.

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

614/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Sidinho doFerrotaco, relator - Adalclever

Lopes - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 33/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em análise
objetiva autorizar a veiculação de publicidade no encosto de cabeça
das poltronas de ônibus interrnunicipais.

No 1° turno, a proposição foi aprovada com as Emendas n os 1 e 2.
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 20 turno, no

âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto

em foco objetiva permitir a veiculação de publicidade no encosto de
cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais, excluindo-se
aquelas de produtos nocivos à saúde.

Durante a discussão do projeto no 1° turno, verificou-se que a
matéria se encontra regulamentada por força do Decreto n° 32.656, de
14/3/91, que regulamenta o serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal do Estado de Minas Gerais, e que as receitas advindas
de tal publicidade são classificadas, segundo a Lei Federal n° 8.987,
de 13/2195, como verbas acessórias, encontrando também, por
conseqüência, amparo no art. 175 da Constituição Federal.

Segundo essa lei, em seu art. 11, poderá o poder concedente
prever, em favor da concessionária, outras fontes de receitas
alternativas ou acessórias, com vistas a favorecer a modicidade das
tarifas. O DER-MG, órgão gestor do transporte coletivo rodoviário de
passageiros, no Estado, já explora a publicidade em ônibus, porém
parcialmente, uma vez que é veiculada apenas no transporte
metropolitano. A receita auferida, segundo o órgão, é destinada à
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compensação tarifária, com subsídio inferior a R$0,02 por
passagem. Sendo esse valor insignificante, o projeto foi alterado no 1°
turno, de modo a permitir que os recursos auferidos se somem aos
demais previstos no art. 30 da lei que criou o FUNTRANS, fundo que
contempla o financiamento e o repasse de recursos para serviços,
obras, ações e atividades relativas aos transportes no Estado.

Assim, o projeto aprovado no 1° turno otimiza o aproveitamento dos
recursos, promovendo maior ganho para a sociedade.

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

33/2003, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Gil Pereira -

Sebastião Helvécio - Jayro Lesse.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N° 33/2003
Autoriza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça das

poltronas dos ônibus intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E permitida a veiculação de publicidade no encosto de

cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais.
Parágrafo único - Exclui-se do disposto no "caput" a propaganda de

produtos nocivos à saúde.
Art. 20 - A receita líquida advinda da publicidade referida no art. 10

desta lei será integralmente destinada ao Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta 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.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 116/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

o Projeto de Lei n° 116/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
proíbe depósito prévio para internamento em hospitais públicos e
privados e dá outras providências.

A matéria recebeu parecer favorável de todas as comissões por que

rs
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passou e foi aprovada em 1 turno com as Emendas nos 1 e 2.

Retorna, agora, à análise desta Comissão, oportunidade em que se
apresenta a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva proibir a exigência de depósito prévio

como condição para o internamento de doentes em situação de
urgência e emergência, em hospitais da rede pública ou privada. A
Emenda n° 1 retirou, acertadamente, os hospitais públicos do raio de
abrangência da proposição, haja vista que não se exige, nesses
estabelecimentos, o depósito prévio.

A Emenda n° 2 detalhou um pouco mais a regra do art. 2°, relativa à
sanção pelo descumprimento da lei. Não há dúvida de que a mudança
aperfeiçoa o projeto. A única observação cabível diz respeito a erro
material na numeração do parágrafo inserido pela citada emenda.
Deveria ser parágrafo único, e não § 1°. Aproveitamos para fazer esse
pequeno ajuste na própria redação do vencido, justamente por se
tratar de mero erro material.

Resta-nos, finalmente, ressaltar a importância da matéria, que
facilita, sobremaneira, o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.
Como bem disse esta Comissão, no seu parecer para 1° turno, "o
projeto em exame traduz e densifica princípios e diretrizes jurídicas do
mais elevado alcance, uma vez que visa a coibir, de forma bem direta
e eficaz, uma prática ainda em vigor em muitas unidades hospitalares
mineiras, e que merece, com a máxima urgência, ser banida do
cotidiano social".

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n°

116/2003 na forma do vencido em 1° turno.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Tereza

Lara - Antônio Júlio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°116/2003

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

Art. 1° - Fica proibida a exigência de depósito prévio de qualquer
natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de
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urgência e emergência, em hospitais da rede privada.

Art. 20 - Comprovada a exigência de depósito, o hospital será
obrigado a devolver em dobro, ao responsável pelo internamento, o
valor depositado e a pagar o valor equivalente à referida devolução, a
título de multa, ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o hospital será obrigado
a pagar, a título da multa a que se refere o "caput", o quádruplo do
valor devolvido ao responsável pelo internamento.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 5/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Eva Rosa Silva Martins, ocorrido em 29/7/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
José Ramos Rocha, ocorrido em 31/7/2003, em Paracatu. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Altivo Ramos, ocorrido em 25/7/2003, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento do Sr. João
Vicente da Costa, ocorrido em 2817/2003, em Curvelo. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FERIA, 8 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA,EM 6/8/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - Questões de ordem -
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nos 926 a 934/2003 - Requerimentos nos 1.048 a 1.112/2003 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Administração
Pública, de Política Agropecuária, do Trabalho e de Transporte e do
Deputado Wanderley Avila - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Roberto Carvalho, Doutor Viana, Sargento Rodrigues e
Dinis Pinheiro - 21 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

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

Abertura

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

OFICIOS
Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras

Públicas (2), informando que foram homologadas as licitações para
exploração do serviço de transporte coletivo rodoviário entre Santa
Bárbara e Morro d'Agua Quente e entre Rio Pomba e Silverânia. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, solicitando seja
indicado o representante desta Assembléia no Grupo Coordenador do
Fundo Estadual de Saúde - FES.

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento, encaminhando, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça, parecer dessa Secretaria pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 68012003. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 680/2003.)

Do Sr. Jacques Soares Guimarães, Prefeito Municipal de Vazante,
prestando informações relativas ao requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo encaminhado pelo Ofício n° 818/2003/SGM. (- Anexe-se ao
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo encaminhado pelo Ofício
n°81 8/2003/SGM.)

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 401/2003, do Deputado Doutor Ronaldo.

Do Sr. Deusdedith Aquino, Chefe de Gabinete da FIEMG (2),
acusando o recebimento dos convites para participar do lançamento

rs
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da Frente Parlamentar Mineira de Acompanhamento das
Negociações da ALCA; e da primeira reunião preparatória para evento
destinado a discutir os problemas comuns às regiões metropolitanas
do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Observamos grande movimento dos

Prefeitos Municipais do País. A maioria dos de Minas Gerais
encontram-se em Brasília, em busca de soluções para melhorar o
repasse de recursos do FPM, os quais, nos últimos três meses, foram
reduzidos em 40%. Fomos surpreendidos com a notícia de que o
Ministério Público estaria desenvolvendo ações que penalizam os
Prefeitos, que, em gesto simbólico e de revolta, fecharam as portas
das Prefeituras ou decretaram pontos facultativos. Deputados
Federais, acusando-os, disseram que serão denunciados e
submetidos a "impeachment". Anteontem, reuniram-se mais de 500
Prefeitos paulistas em grande manifestação no Poder Legislativo. O
mesmo aconteceu na Assembléia Legislativa do Aio de Janeiro, e os
Poderes Legislativos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
também apóiam os Prefeitos, que não conseguem manter as portas
abertas.

Devido ao fato de Minas Gerais possuir 853 Prefeituras e por estar à
frente desse movimento, sugiro que o Poder Legislativo mineiro se
manifeste para promover grande movimentação, no mais tardar na
próxima semana, e hipotecar irrestrita solidariedade aos municípios
que passam por dificuldades no transporte escolar, na saúde, etc.
Para isso, torna-se necessária manifestação formal. Conto com o
apoio dos Deputados para mostrarmos a Lula que não é assim que se
faz política, nem é assim que se pratica a boa convivência. Que ele
tome conhecimento da falência nos paços municipais do Estado!
Certamente advirão manifestações dos Deputados. Peço que a Mesa
e o Poder Legislativo promovam grande reunião, hipotecando total e
irrestrito apoio e solidariedade aos Prefeitos mineiros. E por teimosia
que alguns estão com as portas abertas, porque, na verdade,
encontram-se quebrados, falidos, sem condição de administrar as
contas das receitas dos seus municípios. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, ouvi atentamente
a manifestação do ilustre Deputado Carlos Pimenta. Ontem, no início
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de nossos trabalhos, abordamos esse assunto, ratificando as
ponderações do Deputado Antônio Carlos Andrada. O Deputado
Carlos Pimenta tem toda a razão. A Comissão de Administração
Pública aprovou a realização de grande audiência pública sobre os
assuntos municipais e regionalização, que se dará no dia 13 da
próxima semana, às 14h30min, no auditório desta Casa.

Neste momento importante, em que os Prefeitos passam por
dificuldades enormes, peço aos Deputados que lhes comuniquem
esse grande encontro. Mobilizamos a Associação Mineira dos
Municípios e todas as associações microrregionais. Certamente,
iniciamos esse grande trabalho, ou seja, essa cruzada cívica em
defesa do municipalismo, pois vivemos uma crise caótica, sem
condição de sustentar os nossos Prefeitos. Houve a marcha dos
Prefeitos mineiros a Brasília, onde ainda se encontram.

Certamente, o pensamento do Deputado Carlos Pimenta é o de
todos os Deputados. A intenção desta Casa é realizar grande fórum
para discussão, a partir do dia 25 ou 30. Porém, antes, devido à
urgência, realizar-se-á a audiência pública no dia 13. Peço que os
Deputados solicitem a presença dos Prefeitos, para que a esta Casa
do povo tragam suas reivindicações e a situação de cada município.
Como ele disse, há a falência dos municípios, com as Prefeituras
fechadas, sem conseguir pagar seus funcionários, e a merenda
escolar sem ser distribuída às crianças, além das viaturas paralisadas
nos pátios.

A Assembléia Legislativa mineira como as demais será parceira
neste momento tão importante em que vivemos. Devemos olhar para
os municípios e os nossos carentes. Certamente, com essa audiência
pública, teremos a Carta de Minas encaminhada ao Presidente da
República, aos Ministros e à bancada federal de Minas Gerais, que
estará também coesa. Sabemos que essas dificuldades são advindas
de Brasília, do Governo Federal. Mais do nunca, abonaremos e
avalizaremos o comportamento e a preocupação dos Prefeitos em
relação à ingovernabilidade de seus municípios.

Mais uma vez, reitero a nossa preocupação e parabenizo o
Deputado Carlos Pimenta. Certamente, haverá essa reunião no dia
13, nesta Casa. Muito obrigado.

2 Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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° 926/2003
Declara de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa Senhora do

Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Civil Nossa

Senhora do Carmo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: A Sociedade Civil Nossa Senhora do Carmo é uma

entidade beneficente destinada à atividade educacional, cultural e de
promoção humana, sem fins lucrativos.

Destacam-se entre os objetivos da Sociedade, conforme disposto no
art. 50 do seu estatuto, os seguintes: atender às comunidades dando
apoio socioeducativo, capacitação para o trabalho e atendimento à
terceira idade, por meio de obras sociais e de núcleos de assistência
social beneficentes; promover a cultura e a educação nos seus vários
graus de ensino, atendendo à infância e à juventude; manter centros
formativos e culturais para jovens e adultos; promover, por meio de
projetos de educação popular, a melhoria de vida dos carentes da
periferia urbana e rural.

São de inestimável valor os serviços que a Sociedade tem prestado
a tantas pessoas realmente necessitadas, além disso, ela apresenta
todos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade pública
estadual, razão pela qual contamos com o apoio de nossos ilustres
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° 927/2003
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bem Viver

Rio Grande, com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Bem Viver Rio Grande, com sede no Município de
Diamantina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Bem Viver Rio Grande, entidade
civil, sem fins lucrativos, que tem por objeto social ajudar às pessoas
carentes da cidade de Diamantina; formar clube de mães; incentivar
mutirões; promover eventos beneficentes e ajudas habitacionais;
promover cursos profissionalizantes; amparar idosos, gestantes e
crianças em asilos e creches, respectivamente; proteger a saúde da
família; promover a reabilitação de pessoas portadoras de deficiências
e divulgar a cultura e o esporte.

A Associação funciona regularmente há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que excercem, conforme consta
em atestado do Prefeito Municipal de Diamantina, com carimbo e
firma reconhecida em cartório.

Por ser justo, peço 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° 928/2003
Dispõe sobre o uso de maionese por estabelecimentos comerciais e

vendedores ambulantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o uso de maionese caseira em bares,

restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares,
bem como por vendedores ambulantes.

§ 10 - A maionese a ser consumida com outros produtos será
fornecida em embalagem individual, que atenda ao padrão de
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identidade e qualidades e às normas específicas relativas a
registro e rotulagem.
§ 20 - Os estabelecimentos que fracionarem a maionese

industrializada para a preparação de alimentos deverão obedecer às
práticas de manipulação e armazenamento definidas pelas
autoridades sanitárias.

Art. 2 0 - Os molhos preparados com a utilização de maionese serão
fornecidos em embalagem individual, observadas as normas de que
trata 	1°doart. 1°.

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei constitui infração
sanitária e sujeitará o infrator às penalidades da Lei n° 13.317, de 24
de setembro de 1999.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, contados de sua publicação.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Doutor Ronaldo
Justificação: Não são raros os casos de doenças e até de óbitos

associados ao consumo de maionese caseira.
Esse produto exige, no seu preparo e acondicionamento, cuidados

especiais. Por ser facilmente perecível, a maionese empregada em
saladas e todas deve ser mantida sob refrigeração recomendada
pelas normas da Vigilância Sanitária, especialmente em restaurantes,
onde os pratos ficam expostos para o auto-atendimento.

Nas lanchonetes e carrinhos ambulantes é comum o hábito de
envasar a maionese em tubo plástico, para utilização em sanduíches.

Tais recipientes nem sempre estão adequadamente limpos, e a
maioria deles não permanece sob refrigeração, até mesmo por serem
muito utilizados pelos consumidores, circulando longos períodos de
mão em mão.

São comuns os registros de intoxicação alimentar proveniente do
consumo de produtos à base de maionese ou temperados, pelo
consumidor, com esse tipo de molho.

Este projeto visa a contribuir com as ações de controle sanitário na
área alimentar, oferecendo às autoridades sanitárias um instrumento
de proteção e prevenção de riscos à saúde da população.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 929/2003
Autoriza o Poder Executivo a doár ao Município de Presidente

Olegário o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Presidente Olegário o imóvel constituído de terreno urbano edificado,
com área de 10.000 m 2 (dez mil metros quadrados), situado nesse
município e registrado sob o n° 01-9241, afolhas 273, do livro 2AH, no
Cartório do 1° Ofício da Comarca de Presidente Olegário.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Professora Carmem Celina
Nogueira de Castilho.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento
Justificação: O imóvel de que trata o presente projeto de lei, antiga

Escola Estadual do Bairro Planalto, foi doado ao Estado no ano de
1990, pelo Município de Presidente Olegário, com o fim específico de
ali se construir um grupo escolar, já criado por decreto àquela época.
Ocorre que, através da Resolução n°8.150, de 1997, anexa, a Escola
Estadual Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho, ali
implantada, foi municipalizada.

Após a municipalização, o Estado e o município formalizaram termo
de adesão, com a cessão de uso do imóvel. Com  o decorrer do
tempo, o cessionário viu-se diante da necessidade de efetuar serviços
de melhorias e conservação no bem público, essenciais para o bom
funcionamento da escola existente, hoje denominada Escola Municipal
Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho.

Em virtude da necessidade da escola de efetuar melhorias, podendo

rs
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o município apenas efetivá-las legalmente se o imóvel passar a
integrar seu patrimônio, urge que o parlamento conceda autorização
para a transferência desse imóvel.

Em face do exposto, estamos certos de que os nobres colegas desta
Casa prestarão seu imprescindível apoio à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 930/2003
Dispõe sobre a obrigação de colocação de placas informativas sobre

o valor do "couvert' artístico e o valor do ingresso em casas noturnas
que explorem música ao vivo ou eletrônica e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10. E obrigatória a colocação de placas informativas referentes

ao valor do "couvert" artístico e ao valor do ingresso em todas as
casas noturnas que explorem música ao vivo ou eletrônica.

Parágrafo único - As placas a que se refere o "caput" deste artigo
deverão ter 15cm (quinze centímetros) de altura e 30cm (trinta
centímetros) de largura, fundo branco com letras pretas e ser
colocadas em local visível na entrada principal do estabelecimento,
em altura não superior a 2m (dois metros).

Art. 20 . O não-cumprimento do disposto no art. l o e em seu
parágrafo único sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

- multa;
II - suspensão temporária das atividades pelo prazo máximo de trinta

dias;
III - cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento.
Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana a fiscalização desta lei.
Art. 30. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua

publicação.
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em epígrafe visa proibir, nos

estabelecimentos comerciais, em especial casas noturnas que
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explorem música ao vivo ou eletrônica, a prática das cobranças
abusivas, que sempre surpreendem o consumidor.

E sabido de todos nós que nenhuma casa noturna localizada em
nosso Estado exibe em local visível os valores cobrados, incluídos
nessa prática o "couvert" artístico, apresentando, muitas vezes, esses
valores no próprio cardápio, o que faz com que o consumidor tome
ciência dos preços apenas quando se encontra dentro do recinto, às
vezes já consumindo.

Este projeto pretende estabelecer que o consumidor seja
obrigatoriamente inteirado dos valores com os quais terá que arcar,
antes do seu ingresso ao estabelecimento.

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

PROJETO DE LEI N° 931/2003
Proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos

estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
"consumação mínima" e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos

estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
"consumação mínima".

Parágrafo único - Por "consumação mínima" entende-se o valor, em
reais, estipulado pelos restaurantes, pelos bares, pelas casas
noturnas e pelos estabelecimentos congêneres que deverá ser gasto,
no próprio estabelecimento, em sua totalidade, sem direito a
restituição do que não for consumido.

Art. 2° - Os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os
estabelecimentos congêneres que descumprirem esta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 30 - E expressamente proibido estabelecer meta de consumo,
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em comida ou em bebida, nas condições mencionadas no "capuf'.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposta que ora submetemos à apreciação desta

Casa tem por objetivo corrigir uma grave distorção que, até mesmo,
fere o Código de Defesa do Consumidor brasileiro (considerado um
dos mais avançados do mundo).

Nos bares, nas danceterias e nas casas noturnas, nossos jovens
têm que beber, mesmo que não queiram ou não possam. Têm que
comer, mesmo sem fome. Há muito a prática da "consumação
mínima" se institucionalizou. Ninguém reclama, ninguém questiona.
Aceita-se, como se fosse lei. Não é justo.

Se vou a algum lugar, devo ter a liberdade de entrar e comer ou
beber se quiser.

O valor exigido na entrada tem característica de 'venda casada", ou
seja, para entrar ou conhecer o lugar, você deve gastar o que o
proprietário estipular. A nosso ver, essa cobrança é uma imposição
ilegal e imoral, logo conto com a colaboração de meus pares para
corrigir essa prática, que acaba por tornar-se um estímulo ao consumo
do álcool pela juventude.

Cobrar consumação mínima em bares, danceterias, restaurantes e
casas noturnas é abusivo e ilegal. Isso porque nenhum fornecedor
pode impor limites quantitativos de consumo aos seus clientes
(conforme o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Segundo o PROCON, as casas noturnas e os bares podem estipular
um preço de entrada, mas não podem cobrar consumação mínima. O
consumidor só deve pagar por aquilo que consumiu.

Para se defender do abuso, a alternativa que o consumidor tem é
pagar a conta, pedir nota fiscal com os valores discriminados e depois
pedir a restituição do dinheiro por meio do PROCON ou Juizado
Especial Cível.

As multas para os casos de práticas ilegais contra as relações de
consumo vão de R$ 200,00 a R$3.000.000,00.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do

Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 93212003
Proíbe as empresas concessionárias de serviços de água, energia

elétrica ou telefonia, particulares e públicos de efetuar a suspensão do
fornecimento residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1" - E vedado às empresas concessionárias de serviço de água,

energia elétrica ou telefonia, particulares e públicos, efetuar, por falta
de pagamento de conta, a suspensão do fornecimento residencial de
seu serviço às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados e no
último dia útil anterior a feriado.

Art. 20 - Fica o consumidor que tiver suspenso o fornecimento de
água, de energia elétrica ou de serviço de telefonia em dia
especificado no art. 1° desobrigado do pagamento do débito que
originou a suspensão, sendo-lhe assegurado o direito de acionar
judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos.

Art. 30 - Ficam as empresas concessionárias de serviços de água ou
energia elétrica, particulares e públicos obrigadas a entregar, na
residência do usuário do serviço, cópia da medição do consumo
mensal.

Art. 40 - As concessionárias de serviços de água, energia elétrica ou
telefonia, particulares e públicos, que descumprirem esta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

- advertência na primeira ocorrência;
II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda

ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição

a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 5 0 - O Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de
noventa dias da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o

consumidor usuário dos serviços públicos de água, luz e telefone
tenha interrompido o fornecimento residencial desses serviços durante
os finais de semana e feriados, por estarem, efetiva ou supostamente,
em atraso com o pagamento de suas contas.

Para alguns pode parecer que com essa medida estejamos
incentivando a prática da inadimplência. Não é verdade, muito pelo
contrário. Todos sabemos que as empresas que detêm as concessões
desses serviços mantêm, nos finais de semanas e feriados, apenas
um pessoal mínimo em regime de plantão. Ademais, como o
pagamento pode ser feito fora da rede bancária, o cotejamento das
informações referentes às contas vencidas com as já quitadas pode
não traduzir a verdade do momento em que está ocorrendo a decisão
do corte do fornecimento.

Em vista disso, o corte, nessa circunstância, além de injusto, acaba
deixando o consumidor sem o serviço durante todo um final de
semana ou feriado, uma vez que as empresas, apesar de toda a
tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem, nesses dias, de
pessoal em número suficiente para efetuarem a religação.

Mesmo aqueles que de fato estão em atraso e que tenham sofrido o
desligamento do fornecimento de água, luz ou telefone, se optarem
por liquidar suas contas nos pontos credenciados (agências lotéricas,
correios etc.), não têm como provar, perante a empresa em questão, a
quitação do débito pela mesma razão exposta, ou seja, a transmissão
das informações não são processadas "on line".

As conseqüências, nas duas situações, são lesivas aos
consumidores, uma vez que a interrupção dos serviços abrange um
período prolongado.

No caso específico do corte de luz, existem prejuízos e desconforto,
como a deterioração de alimentos e a falta de segurança para toda a
família.

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados para
aprovação deste projeto de lei.

- 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° 933/2003
Dispõe sobre a gratuidade de serviços prestados pelo Estado por

meio da Internet.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Torna-se gratuito o acesso, por meio da Internet, às

informações prestadas por órgãos e entidades da administração direta
e indireta do Estado, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: No ano de 2000 tomamos conhecimento, pela

imprensa, da cobrança pelo acesso a informações disponibilizadas
pela Imprensa Oficial, por meio da Internet. Logo em seguida, essa
autarquia justificou a cobrança dizendo que, com a disponibilização
das informações via Internet, caiu vertiginosamente a venda do jornal
"Minas Gerais". Isso teria gerado um prejuízo à entidade, que não viu
outro meio senão a cobrança pelo acesso a sua "home page", para
atender a investimentos efetuados em seu parque gráfico.

Pesquisando na própria Internet, nos "sites" da Imprensa Oficial de
outros Estados e mesmo da União, não encontramos nenhum outro
caso de cobrança pelo acesso. Da mesma forma, não há nenhum
órgão do Judiciário Estadual, Federal ou de outro país que cobre para
oferecer acesso a suas jurisprudências e consultas processuais. No
entanto verificamos que o Tribunal de Justiça do Estado cobra pelo
acesso a sua "home page".

Há que se ressaltar que, além de não ser prática usual em todo o
mundo, os custos de disponibilização dessas informações são
infinitamente inferiores aos de uma publicação ordinária. Ademais, a
Imprensa Oficial recebe recursos do orçamento estadual, que conta
com os impostos pagos pela comunidade, a qual, mais uma vez, está
sendo compelida a pagar pelo que lhe é de direito conhecer.
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De acordo com o art. 37 da Constituição da República, a

administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
obedecerá, entre outros, ao princípio da publicidade. Se a publicidade
de seus atos é obrigatória, deverá o acesso a ela ser gratuito, sob
pena de se privarem os desfavorecidos do conhecimento que lhes é
facultado. Dessa forma, contamos com o apoio dos demais pares para
a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
54/2003 nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 934/2003
Proíbe o uso de telefone celular próximo a bombas em postos de

abastecimento de veículos automotores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibido o uso de telefone celular próximo a bombas

em postos de abastecimento de veículos automotores e em locais
destinados ao armazenamento e manuseio de produtos inflamáveis,
conforme dispuser a regulamentação desta lei.

Art. 2° - O estabelecimento destinado ao abastecimento de veículos
automotores e ao armazenamento de produtos inflamáveis afixará
placas de advertência sobre a proibição do uso do telefone celular a
que se refere o art. 1° desta lei.

Art. 30 - o descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator à
penalidade de multa de:

- 50 UFEMGs (cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) pelo uso de aparelho celular em locais proibidos;

II - 300 UFEMOs (trezentas Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) pela não-afixação de placas de advertência.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em
dobro.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
partir da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de maio de 2003.
Pinduca Ferreira
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Justificação: A popularização do uso de telefones celulares é uma

realidade visível na nossa sociedade. A sua utilização tornou-se tão
disseminada e corriqueira que a todo momento encontramos pessoas
acionando seus celulares nos mais diversos locais e situações do dia-
a-dia.

Entretanto, sob determinadas condições, o uso desse aparelho pode
ocasionar graves acidentes, comprometendo a segurança de terceiros
e do próprio usuário. Por esse motivo, o seu uso já é proibido quando
a pessoa está dirigindo veículos ou dentro de aviões.

Com o avanço dos estudos sobre a segurança de telefones
celulares, concluiu-se que estes também podem ser causadores de
acidentes em postos de abastecimento de combustíveis e em outros
espaços destinados ao armazenamento e manuseio de produtos
inflamáveis. O simples toque da campainha ou a vibração dos
aparelhos geram centelhas elétricas que, em contato com gases
inflamáveis, podem atuar como fator de ignição e dar início a
incêndios e explosões.

Em face do risco de acidentes, os fabricantes de celulares e as
próprias distribuidoras de combustíveis recomendam a não-utilização
desse aparelho durante o abastecimento de veículos. Alguns
municípios, como Rio de Janeiro e São Paulo, reconhecendo a
relevância da questão, já dispõem de lei proibindo o uso de telefone
celular em postos de gasolina.

Entretanto, apesar dos alertas, rotineiramente vemos cidadãos
fazendo uso desse tipo de telefone junto a bombas de combustíveis e
em outros locais sujeitos a incêndios e explosões, colocando em risco
o bem-estar, a segurança e a vida de inúmeras pessoas. E
necessário, portanto, que o Estado disponha de instrumento legal para
coibir essa prática que pode resultar em sérios danos pessoais,
materiais e ambientais.

Consciente da importância que a nossa iniciativa tem para a
segurança da coletividade, conto com o apoio dos colegas desta Casa
para vê-Ia aprovada.

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

REQUERIMENTOS

rÀ



136
N° 1.048/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Mauro Flávio Ferreira
Brandão por sua posse como Presidente da Associação Mineira do
Ministério Público. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.049/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à IJFMG pelo desenvolvimento de
pastilha que visa à purificação de água dos sistemas de ar
condicionado e pelo trabalho de pesquisa realizado pelos professores
que menciona. (- A Comissão de Educação.)

N° 1 .050/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
encaminhada manifestação de aplauso ao Secretário da Saúde e à
Presidente da Fundação Hemominas pelo primeiro lugar conquistado
por essa Fundação na disputa pelo Prêmio Aventis Bhering da
Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. (- A Comissão
de Saúde.)

N° 1.051/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas a que seja
impedida a extinção da linha de ônibus que liga os Municípios de
Carmo da Cachoeira e Varginha. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.052/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a
enfatizar a importância da permanência do Delegado Geraldo Magela
de Carvalho na Regional de Teófilo Otôni. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 1.053/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Viçosa pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.054/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Guapé pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.055/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Santana da Vargem pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.056/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Três Corações pelo transcurso do Dia dos Produtores
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Rurais.

N° 1.057/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Carrancas pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.058/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de São João Nepomuceno pelo transcurso do Dia dos
Produtores Rurais.

N° 1.059/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Descoberto pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.060/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Santana do Deserto pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.06112003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Mar de Espanha pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.06212003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Lima Duarte pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.063/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Ouro Fino pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.064/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Juiz de Fora pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.065/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Lambari pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.066/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Leopoldina pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.067/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Laranjal pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.
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N° 1.068/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Dom Silvério pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.069/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Guanhâes pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.070/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Poço Fundo pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.071/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Piraúba pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.072/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Peçanha pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.073/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Perdões pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1:074/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Passa-Quatro pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.075/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Minduri pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.076/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Palma pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.077/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Recreio pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.078/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Rio Novo pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.07912003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Pouso Alto pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.
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N° 1.080/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Rio Preto pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.081/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Santa Rita de Jacutinga pelo transcurso do Dia dos
Produtores Rurais.

N° 1.082/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Tabuleiro pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.083/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Serrania pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.084/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Tocantins pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.085/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Turvolândia pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.086/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Carmo do Rio Claro pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.087/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Cataguases pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.088/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Argirita pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.089/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Conceição do Rio Verde pelo transcurso do Dia dos
Produtores Rurais.

N° 1.090/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Açucena pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.091/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Andrelândia pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.092/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Itamonte pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.093/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Alpinópolis pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.094/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Cambuquira pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.095/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Campos Gerais pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.096/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Bueno Brandão pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.097/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Canápolis pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.096/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Itanhandu pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.099/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Bicas pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.100/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Bom Jardim de Minas pelo transcurso do Dia dos
Produtores Rurais.

N° 1.101/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Carmo da Cachoeira pelo transcurso do Dia dos Produtores
Rurais.

N° 1.102/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Cruzília pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.103/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com LO Sindicato dos Produtores
Rurais de Guarani pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais. ( -
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.104/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Nepomuceno pelo transcurso do Dia dos Produtores Rurais.

N° 1.105/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Rádio Inconfidência Ltda. com
vistas a que informe acerca das contratações de servidores quanto
aos aspectos que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N°1.106/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Sérgio Danilo Junho Pena pela
posse na Academia Mineira de Medicina. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.107/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Sérgio Santos pelo
destaque recebido no 6° Prêmio Visa MPB - Compositores.

N° 1.108/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Vander Lee pelo
destaque recebido no 6° Prêmio Visa MPB - Compositores. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.109/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil do Estado com vistas a que
sejam realizados estudos relativos à contagem do tempo de serviço
para os servidores que menciona no preenchimento de vagas na
Políciá Civil. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.110/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja providenciado policiamento para ruas do Bairro Lindéia.

N° 1.111/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
dados aos Delegados regionais esclarecimentos relativos às funções
exercidas pelos servidores "ad hoc" ou os cedidos por Prefeituras
Municipais à Polícia Civil, por meio de convênios.

N° 1.112/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja
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formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas à
reconstrução da ponte sobre o rio Caratinga, que liga a MG-425 à BR-
116.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Política Agropecuária, do Trabalho e de
Transporte e do Deputado Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, membros da Mesa,

Deputado Adelmo Carneiro Leão, amigo e Vice-Presidente, demais
colegas, público presente nas galerias, imprensa, telespectadores da
TV Assembléia, na realidade, como o Deputado Adelmo Carneiro
Leão diz, devemos refletir sobre este momento em que vivemos, um
dos mais ricos na história do Pais.

Nunca tivemos um banho de democracia como agora. Nunca nosso
País caminhou, como caminha, para a democracia social, para o
resgate das grandes chagas históricas e dos nossos problemas
sociais. Temos uma dívida histórica e secular com os índios, os
negros e todos os empobrecidos deste País. Estamos numa nova fase
da história política brasileira, quando, pela primeira vez, o tema da
fome é o centro da questão política, como nunca o foi antes. Em
outros tempos, negava-se que havia fome no País. Não podemos
enfrentar nem solucionar os problemas sem primeiro admitirmos que
existem.

Colocamos em pauta a questão dos nossos municípios. Todos
sabemos da crise por que passa a Federação. Não apenas os
municípios, mas também os Estados. Temos uma crise da Federação,
que se arrasta ao longo dos tempos. Os municípios sempre viveram
de pires na mão, pedindo recursos ora ao Estado, ora ao Governo
Federal. Todos nós, indistintamente, defendemos as bandeiras do
municipalismo. Sabemos que é nos municípios que os problemas
concretos são enfrentados. Houve a municipalização da saúde e da
educação, mas apenas dos problemas, e não das soluções. Os
municípios não tiveram compensação pelos encargos que passaram a
receber.

Na legislatura de 1990, discutíamos nesta Assembléia a
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emancipação de municípios. Um Deputado, corajosamente,
levantou-se contra a emancipação de diversos municípios. Foi
criticado à época pela coragem de defender que, se pequenos
municípios fossem emancipados, iríamos apenas aumentar os
problemas, porque não teriam como solucionar seus problemas. Um
parlamentar brilhante ainda tentou ironizar dizendo que, aquele
Deputado, que era do PT, era contra a emancipação dos pobres, que
os municípios eram os elos pobres da corrente; ao contrário, esse
Deputado que se levantou e lutou contra a emancipação está à minha
frente: o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Em outras vezes,
aumentamos o número de municípios sem dar uma compensação.

O Rogério falava da reforma agrária. Reforma agrária para nós não
significa apenas distribuição das terras improdutivas. Queremos
política agrícola, condições de plantio, financiamento, tecnologia para
os pequenos produtores, inclusive os que conquistarão a reforma
agrária.

Nós, Deputados, e os Prefeitos temos o direito e o dever de lutar
para que haja uma reforma da Federação, para que os municípios
tenham aquilo que lhes é de direito. Todos estamos de acordo que
haja esse movimento. Não só os munícipes, mas também aqueles que
os representam, temos a obrigação de lutar para que os municípios
tenham uma arrecadação que taça jus aos problemas que enfrentam.

Estamos na Assembléia, somos os legisladores estaduais, os
responsáveis, entre outras atribuições, por tratar da legislação que diz
respeito a todo o Estado de Minas Gerais, naquilo que nos compete
constitucionalmente. Assim como todos aqueles que detêm cargos
públicos, ao assumirmos, fazemos um juramento com a mão sobre a
Constituição.

Custou muito a nós, brasileiros, a conquista das liberdades
democráticas, e do Estado de direito, que somos unânimes em
defender, independentemente das posições ideológicas de cada um.

A greve foi um dos maiores instrumentos que os trabalhadores
conquistaram. Isso se deu a custo de sangue e de morte. Muitos
trabalhadores morreram lutando pelo direito à greve. Direito à greve
por quê? Porque os trabalhadores ainda hoje têm apenas sua força de
trabalho. O último recurso que os trabalhadores têm para fazer valer
os seus direitos, quando cessam todos os canais de diálogo, é a
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greve. A justiça do trabalho, que tanto criticamos, tem todo um
ritual antes - de negociação e de intermediação -, e, se não houver
acordo nem possibilidade de diálogo, aí, sim, a greve dos
trabalhadores é julgada legal ou não.

Se a greve não seguir todos os preceitos que a lei determina, será
julgada ilegal. Esse instrumento fundamental foi conquistado pelos
trabalhadores do mundo inteiro. No Brasil, naquela época, lutava-se
pela jornada de trabalho que era de mais de 16 horas por dia. Não
podemos confundir a justeza da luta desse instrumento nem
desfigurá-la.

Entendo que a autoridade pública, o Deputado, o Prefeito, o Juiz e o
Promotor não têm direito à greve, apenas os trabalhadores. Então,
aqueles que representam o Estado e o município não têm esse direito.
Podem fazer o movimento, sim, e têm o dever de levantar as
reivindicações, mas não a greve. Os Prefeitos, quando apresentam
suas reivindicações, não estão fazendo nada mais que a obrigação,
como é também a de todos os munícipes. Não podemos confundir a
forma e os meios da luta, que devem ser concernentes com os seus
fins.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão está presente e sabe que nunca
acreditei que os fins justificam os meios. Se os meios não estão
condizentes com os fins, aqueles que reivindicam de maneira errada
estão incorrendo em erro.

Estou aqui para defender o direito dos Prefeitos, porque a Casa,
como todas as Casas Legislativas e o Congresso Nacional,
responsável em última instância pelas diretrizes da Federação, deve
estar junto não com os Prefeitos nem com os munícipes, mas com a
justiçá. Temos de resgatar a Federação, os municípios.

Ao Prefeito não cabe o direito de chamar à greve e de fechar a
Prefeitura, porque foi eleito pelo povo para cuidar dos interesses do
município. Vamos reivindicar e lutar, mas dentro do Estado
democrático de direito. Só assim o Brasil irá superar suas mazelas
sociais e seus graves problemas. Portanto, os Prefeitos têm de
reivindicar com justiça, com dignidade, com o nosso apoio e o da
sociedade. No entanto, não cabe a nenhum Prefeito falar em greve,
porque essa não é sua tarefa.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Sr. Deputado, iria aparteá-
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lo no momento em que V. Exa. estava falando sobre as
emancipações. Na verdade, estão procurando dar impressão, pelo
menos à opinião pública, de que a grande maioria dos municípios que
estão reivindicando é formada pelos recém-emancipados, mas a
verdade é que isso está acontecendo com todos os municípios,
inclusive com os que foram emancipados há 30 ou 40 anos, pois está
ocorrendo falência total dos municípios mineiros. A concentração de
renda é muito grande, assim como a carga tributária que o Governo
Federal impõe, historicamebte, a nosso País, não havendo divisão
dessa carga.

Na verdade, hoje, as contribuições estão recolhendo mais recursos
para a União que os impostos. Temos duas: a CIDE e a CPMF, que
foram criadas para ser provisórias, estão se tornando definitivas.
Essas contribuições são exclusivamente geradas nos municípios, pois
quem compra gasolina é o proprietário do carro que mora em qualquer
município, onde também V. Exa. emite seus cheques. No entanto, não
temos aí nenhuma participação, nem os Estados, nem os municípios.
Ninguém mora na União ou no Estado, mas nos municípios. E não há
distribuição dessas contribuições e dos impostos para os municípios.

Tive oportunidade de conversar sobre essa questão com o
Deputado Federal Virgílio Guimarães, na tentativa de, pelo menos,
minimizar essa grave distorção, porque, caso contrário, todos os
municípios dependerão da arrecadação do IPI, que não tem relação
com os Estados ou com os municípios. E, se houver queda dos
impostos, como está ocorrendo, e do bolo das receitas que compõem
o FPM, estaremos sujeitos a sofrer, como estamos.

Assim sendo, os pequenos municípios não devem ser culpados.
Todos os pequenos municípios da minha região - e tenho como
testemunha meus companheiros desta Assembléia -, quando distritos,
não tinham perspectiva de crescimento. Hoje, são municípios bem
organizados, com saúde pública e educação. Estão vivendo
dificuldades, mas estão muito melhores que antes. Gostaria de
apartear V. Exa., apesar de não ter culpado ninguém, e de mostrar
que as emancipações foram extremamente benéficas para os distritos
que tiveram a sorte de possuir Prefeitos competentes, bons
administradores.

Assim, tornam-se necessárias mudanças no curso da distribuição
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tributária. Espero que o nosso companheiro mineiro, Deputado
Virgílio Guimarães, passe para a história dando essa grande
contribuição aos municípios.

O Deputado Roberto Carvalho * - Compartilho da sua opinião, e
concedo aparte ao nosso grande amigo Adelmo Carneiro Leão, cujas
palavras sempre enriquecem este Plenário.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Gostaria de
agradecer suas referências gentis e fraternas e dizer que, na época
em que foi proposta a emancipação de vários distritos e o
desmembramento de vários municípios, a preocupação por mim
levantada dizia respeito a procedimentos que ocorriam em alguns
locais, feitos muito mais para atender interesses eleitoreiros do que
critérios que pudessem fortalecer a estrutura dos municípios. Todos
compreendemos a importância dos municípios constitutivos desta
Nação. E importante refletir sobre isso, pois, aqui, não podemos
incorrer no grave erro de separar a União e os Estados dos
municípios. Há muito tempo estou ouvindo que moramos nos
municípios, que deverão ser valorizados. Duvido que os municípios
brasileiros prevalecerão se destruirmos a União. Não há por que fazer
essa separação. Moro em um município, que constitui o mapa do
Brasil, a Nação brasileira, o Estado brasileiro. Não posso imaginar
que, repartindo o que a União e os Estados têm, enfraquecendo-os,
possamos fortalecer os municípios. E a hora adequada para se
discutir isso, pois estamos vivendo momento riquíssimo da vida
nacional, da democracia e da possibilidade do diálogo.

Esse é um momento importante para olharmos para o Brasil, nos
diferentes níveis em que está constituído. Os municípios devem existir
para quê? Quais as variáveis que constituirão os critérios
fortalecedores do município? Não será bom morar em qualquer
município, em qualquer condição. Aquele que não tiver condições
mínimas de oferecer assistência à saúde, educação, saneamento
básico, enfim qualidade de vida não deve ser defendido.

No passado, discutimos sobre isso, porque, na Assembléia
Legislativa, propunha-se a divisão de um município importante de
Minas Gerais, na lógica de deixar o município remanescente com a
maior população e quase sem arrecadação nenhuma, enquanto o
distrito que se propunha emancipar constituía-se em um distrito
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industrial, fornecedor dos recursos necessários para sustentar o
cidadão do município remanescente. Temos de ter cuidado com isso.

Esse é o momento de discutir, e concordo com sua posição de que
os Deputados, Vereadores, Prefeitos, Juizes, Senadores e o
Presidente da República devem ser todos convocados a trabalhar
muito para vencer os desafios que têm colocado o Brasil nessa
situação de dificuldade. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho* - Agradeço ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Felizmente, o Governo Federal está enfrentando, com
suas reformas, os grandes problemas do Pais. Com  certeza, com este
Governo e o apoio de todos, construiremos o Brasil de justiça com que
tanto sonhamos.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembléia e
funcionários da Casa, é a primeira vez que ocupo a tribuna neste
semestre e ressalto que nossas ações terão como objetivo beneficiar
a população do Estado.

Essa angústia que está pairando sobre os municípios realmente
aflige-nos. Fui Prefeito, assim como outros colegas, e sei das
dificuldades por que estão passando as Prefeituras e administrações
municipais. Estamos aqui buscando solidariedade para esse momento
difícil por que os Prefeitos estão passando e soluções. Já que
estamos discutindo grandes programas para o País, devemos olhar
para as dificuldades dos municípios.

Nesse aspecto reforçamos a fala de muitos colegas na defesa das
administrações municipais, pois sabemos que não é da vontade dos
Prefeitos que caia o FPM e diminua a arrecadação, o que leva à
paralisação das obras. Quando somos Prefeitos ou estamos em uma
função pública, queremos realizar o máximo possível, sendo que, às
vezes, esbarramos em dificuldades.

O que se busca é maior sensibilidade do Governo Federal para com
a distribuição de uma parcela das duas grandes fatias hoje
arrecadadas pela União: a CPMF e a CIDE, mesmo porque em
momento algum a União usou esses recursos adequadamente, ou
seja, para os fins para os quais foram criados.
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Como médico, sei, assim como todos, que a CPMF foi criada

para solucionar o problema da saúde, mas nem um centavo dessa
contribuição foi encaminhada para essa área, que está um caos. A
CIDE tem algumas finalidades, mas uma pequena parcela dessa
contribuição seria direcionada para a infra-estrutura. Contudo,
percebemos que as nossas estradas estão cada vez piores, gerando
mais vítimas. Não podemos fechar os olhos e deixar que essas
contribuições provisórias, antes criticadas, tornem-se definitivas. E
nada será encaminhado aos municípios? Desejamos essa
sensibilidade.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte)* - Deputado Doutor Viana,
fico muito satisfeito em assistir a mais um companheiro da grandeza
de V. Exa. chamando a atenção para um problema sobre o qual
tivemos oportunidade de nos manifestar na primeira vez em que
ocupamos a tribuna no início desta legislatura. Refiro-me à
necessidade de um novo pacto federativo no Brasil. Naquela
oportunidade, mencionei que estávamos caminhando para uma
república unitária, porque, nos últimos anos, assistimos a uma
concentração brutal de arrecadação nas mãos do Governo Federal.
Há alguns anos, a carga tributária deste País era de cerca de 22% do
PIB. Atualmente ela é de 38%, chegando aos 40%, sendo que, desse
bolo, não há repartição adequada para os Estados e municípios. Por
isso está ocorrendo o empobrecimento geral. Os municípios tinham
uma participação de 20% no bolo tributário. Atualmente contam com
apenas 13%. Portanto, houve uma queda de 7%.

Como foi dito pelo Deputado que antecedeu V. Exa. na tribuna,
grande parte do bolo tributário não é composto por impostos, como o
IPI, o ICMS, mas por contribuições, como a dDE, a CPMF, a COFINS
e tantas outras que atualmente correspondem a 50% da arrecadação
federal, de que os Estados e os municípios não participam.

Temos de levar em consideração a penúria por que passam os
municípios. O Deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT, disse que as
pessoas não vivem nos municípios, mas em um todo. Os discursos
têm sofrido alterações, ocorrendo falta de coerência. Por isso a
população já não agüenta mais. Os Deputados do PT defendiam, no
passado, a não-contribuição dos inativos para a Previdência.
Atualmente estão percebendo que essa contribuição é necessária,
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apesar de terem alcançado o poder com outro tipo de discurso. As
pessoas que viram o ex-Presidente Fernando Henrique causar um
desmonte nos municípios e nos Estados estão atualmente gritando
por um pacto federativo, sendo que contribuíram para a situação que
enfrentamos hoje.

Em outra oportunidade, para não tomar todo o seu tempo, falarei
sobre a necessidade de esta Assembléia Legislativa participar dos
movimentos que já estão sendo realizados, a fim de se estabelecer
novos critérios para a instituição de novo pacto federativo no País.
Obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço sua participação. Reafirmo
que, na valorização do sistema federativo, temos de olhar para os
Estados e municípios. Na América do Norte ocorre o contrário. Ou
seja, 30% são para a União, 30% para os Estados, e 40% para os
municípios. Esses são os que cuidam das estradas, entidades e
instituições, porque possuem maior arrecadação. E do município que
o dinheiro sai. Não existe União, territorialmente falando; o que existe
é município. No municipalismo temos de valorizar os municípios,
distribuindo-lhes mais recursos, pois, crescendo, farão com que a
União se torne cada vez mais forte.

Quero ainda dar um voto de louvor ao Governador do Estado, pois,
por meio de várias ações implantadas, que beneficiam e beneficiarão
este Estado, mostra trabalho coerente, pautado pelo bom
planejamento, pela boa estratégia de parcerias. Entre tantas ações,
cito o PRO-HOSP, que, no primeiro momento, beneficia vários
hospitais filantrópicos públicos e universitários do Estado, com
repasse inicial de R$17.000.000,00.

O Plano Safra é de grande importância para Minas Gerais. Estamos
passando de investimentos que, no passado, foram disponibilizados
ao Plano de Plantio, financiamento da agricultura e pecuária no
Estado, de R$800.000.000,00 para R$2.100.000.000,00. O
beneficiamento torna-se maior para a agricultura familiar, que é
extremamente importante, pois é preponderante.

Entre outros assuntos de competência da Comissão de Agricultura e
Pecuária, discutiremos, dentro de poucos dias, o retorno do Pró-
Álcool, que beneficiará pequenos produtores. Este tornou-se inviável
porque os repasses, empréstimos e investimentos foram centralizados
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nos grandes produtores. Sabemos que há outras influências
externas. O programa vislumbrava um grande futuro para o País. Hoje
poderíamos ser auto-suficientes em álcool e petróleo e desenvolver
motores de carros a álcool para exportação. Porém ficamos
estacionados nas dificuldades.

Realizaremos seminário em Uberaba para discutir a participação do
intermediário na comercialização do cogumelo, que está sendo
exportado para o Japão por cerca de US$2.000,00, enquanto os
plantadores recebem apenas cerca de R$120,00 a R$200,00. O
Governo está atento, e o Secretário de Agricultura vem
acompanhando essa situação. Interviremos para que o produtor, e
não o intermediário, tenha o maior lucro. Vamos facilitar as condições
de exportação, informar melhor os produtores, abrir, nesta Casa, por
meio da Comissão de Política Agropecuária, um setor de informação
ao produtor rural, a fim de cientificá-lo dos créditos existentes, da
destinação, do valor disponível e de quando e como fazer o
empréstimo.

Todos esses elementos estão sendo buscados pela Secretaria de
Agricultura, com o apoio desta Assembléia e por meio da Comissão e
dos órgãos ligados à própria Secretaria, como IMA, EMATER,
EPAMIG.

Ontem, mais uma vez, tivemos grande conquista: passar para o
Hospital João XXIII a captação de órgãos para os transplantes.
Grande conquista porque esse hospital já fazia cerca de 70% dessa
captação, que, com o apoio da Secretaria, poderá ser aumentada em
cerca de 50%, devido à melhoria de suas condições. Com a
centralização, as equipes poderão desempenhar melhor seus papéis.

Parabenizo o Secretário da Saúde, o Presidente da FHEMIG e todos
que estão envolvidos nessa grande missão de salvar vidas, por meio
dos transplantes, já que o Secretário Marcus Pestana estabeleceu
como desafio atingir, no ano de 2004, entre 2.000 e 2.500
transplantes, o que já salvaria muitas vidas.

Ficam aqui essas reflexões para que possamos buscar, cada vez
mais, melhores dias para a população do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Sras. Deputadas, povo que nos assiste pela TV Assembléia, o
motivo que me traz hoje à tribuna desta Casa normalmente não
agrada aos Deputados. Mas, mesmo assim, o abordarei, como fiz na
legislatura passada, exatamente no momento em que o jornal "Estado
de Minas" virou sua metralhadora contra o Poder Legislativo, dizendo
várias inverdades sobre salários dos Deputados.

Há muita maldade por trás dessas matérias, que são direcionadas
para induzir a população a acreditar nas mentiras publicadas. Muitos
Deputados não gostam de abordar o assunto por temerem que essa
metralhadora se vire contra eles. Tenho insistido com o Presidente
desta Casa para que acompanhe tudo, sistematicamente e que, se for
o caso, mova ação contra o respectivo jornal.

Vejamos o que essa matéria, do dia 2/8/2003, diz sobre os salários
dos Deputados. Por respeito, admiração e consideração pelo
articulista, deixarei de declinar seu nome.

O jornalista inicia a matéria da seguinte forma: "Os R$43.000,00 que
os Deputados estaduais receberam em julho não foram suficientes
para despertar a disposição ao trabalho. Ontem, por falta de quórum,
a primeira reunião do segundo semestre sequer chegou a ser aberta
na Assembléia. De 77 parlamentares, apenas cinco apareceram:
Rêmolo Aloise, Ermano Batista, Adalciever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva
e Leonardo Quintão".

No parágrafo seguinte, consta: "No mês passado, os Deputados
Estaduais mineiros receberam R$19.080,00 para participar de 12
reuniões da convocação extraordinária da Casa, solicitada pelo
Governador Aécio Neves para votação da reforma administrativa.
Desde maio, os projetos tramitavam na Casa, mas foram
despachados em oito dias de julho. Além do extra, os parlamentares
ganharam R$24.700,00, a título de salário-base de julho, auxílio-
moradia e verba para escritório político".

Deputado nenhum ganha R$43.000,00 por mês. O salário que
chamam de H$24.700,00 é de R$9.540,00, do subsídio fixo e variável,
sendo R$2.250,00 de auxílio-moradia mais a extraordinária,
totalizando aproximadamente R$15.600,00. Os outros R$13.000,00
são verba de custeio para atividade.

Em momento algum, o jornal "Estado de Minas" quis saber o que era
custeio da atividade da legislatura passada. Conseguiu impregnar a
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cabeça das pessoas e da opinião pública ao dizer que Deputados
ganhavam R$60.000,00. Portanto, continuam insistindo com as
mesmas matérias mentirosas. Pergunto: onde querem chegar quando
dizem que, se o Deputado não estava no Plenário, não estava
trabalhando? A mesma matéria diz: "Convocação. Quando chegarem
das férias, os Deputados contarão com uma mordomia a mais". E fala
ainda de outra resolução baixada pela Mesa, relativa à verba
indenizatória.

Cheguei ao gabinete, na sexta-feira, 1 0/812003, às 9horas, e lá
permaneci até as 19h30min. Desafio o jornal "Estado de Minas" a
questionar a Mesa da Assembléia a quantas sessões ordinárias faltei.
Estou no quinto ano do mandato e nunca faltei a nenhuma. Estou
presente no trabalho realizado em Plenário, nos gabinetes e nas
comissões.

Havia outros Deputados no gabinete, que também entendem que
reunião de debates é pouco proveitosa e, portanto, não comparecem.
E assim que faço desde o início do primeiro mandato. Permaneci no
gabinete até às 1eh30min. Se procurarem por mim de segunda à
sexta-feira, de 8h30min às 18h30min, estarei no gabinete
despachando com secretário para resolver problemas de cunho
político no âmbito social ou atendendo a demandas que chegam ao
gabinete. Assim é a vida de vários parlamentares.

E mentirosa a forma com que tentam formar a cabeça dos eleitores.
Em 2001 e 2002, fiz balanço de quantos finais de semana viajei pelo
interior do Estado para prestar contas de mandato, fazer reunião e
buscar subsídios que me auxiliassem nas propostas que apresentei e
nos debates. Passava um final de semana em Belo Horizonte com
minha esposa e filhos e outro viajando. Foi assim durante todo o ano
de 2001 e o ano de 2002. Dos 48 finais de semana que temos por
ano, passei a metade na estrada, correndo risco de sofrer acidente.
Portanto, se viajei 24 finais de semana, permaneci 48 dias na estrada,
após haver ficado aqui de segunda à sexta-feira, de 8h30min às
18h30min. Logo, é mentirosa a matéria que diz que terminamos a
convocação extraordinária e entramos de férias. Vários Deputados
viajaram para prestar contas de mandato, reunir, ouvir o cidadão de
sua base. Temos de prestar contas, porque a cobrança é grande e
são muitas as demandas que chegam ao gabinete.
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Durante este ano, visitei mais de 40 cidades do interior. Portanto,

é um absurdo e uma mentira dizer que os Deputados têm três meses
de férias anuais. Não aceito isso passivamente. Sei que muitos
parlamentares gostariam de externar suas opiniões a respeito desse
assunto, mas não o fazem com medo de represálias do jornal "Estado
de Minas". Como não suporto ficar calado, ocupo esta tribuna para
denunciar tantas mentiras.

A matéria publicada no sábado, dia 2 de agosto, diz que
embolsamos R$43.000,00. Hoje, foi publicada uma matéria sobre os
salários dos servidores efetivos da Casa. Um dos parágrafos diz que
os Deputados Rêmolo Aloise, Adelmo 'Carneiro Leão e Antônio
Andrade anunciarão hoje as medidas que serão tomadas com base no
parecer do Prof. Paulo Neves de Carvalho. Segundo o jornal, no
Legislativo mineiro, 183 servidores recebem salários entre
R$15.000,00 e R$49.700,00. Deles, 172 ganham mais que os
Deputados, ou seja, estão acima do subteto, que é de R$`15.600,00,
conforme a matéria publicada em 2 de agosto. As mentiras são tantas
que tropeçam em si mesmas: um articulista do mesmo jornal, em
determinada matéria, diz que temos um piso de R$115.600,00. Outro,
posteriormente, publica que embolsamos R$43.000,00. Em quem a
opinião pública acreditará?

Deixo claro o trabalho que venho realizando nesta Casa: aprovei
sete projetos de lei no mandato passado. Participei efetivamente,
como sub-relator, da CPI do Narcotráfico, e o próprio jornal "Estado de
Minas" publicou que essa tenha sido a primeira CPI, na história do
Brasil - desde a criação do instituto em 1988-, que conseguiu, durante
seu funcionamento, a condenação de pessoas investigadas.

Tive a oportunidade de ser relator da Comissão Especial das Multas.
Juntamente com o Deputado Alberto Bejani, que a presidiu,
cancelamos 131 mil multas impostas aos cidadãos que trafegavam
pelas rodovias federais. Conseguimos que os radares fossem
retirados até que o contrato fosse analisado e fossem detectadas suas
falhas. Não tenho medo de que, amanhã, o "Estado de Minas" pegue
no meu pé e vire a metralhadora contra mim. Não suporto ficar calado
diante de tantas mentiras publicadas pelo jornal.

O salário dos Deputados é: R$9.540,00, de subsídio fixo e variável;
R$2.250,00, para quem recebe auxílio-moradia; e R$3.800,00, pelas
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extraordinárias, totalizando R$15.600,00 brutos. Esse é o salário, e
não R$43.000,00, como foi publicado. Existe contradição entre as
matérias, publicadas apenas com quatro dias de diferença.

Deixo claro que a minha atuação nesta Casa tem como objetivo
buscar o máximo de transparência possível. Sou autor da proposta de
emenda à Constituição que prevê o voto aberto. Sou contrário ao voto
secreto. Existem argumentos de que o Governador ficará contra e não
irá liberar obras. Não interessa. Se os Legislativos desejam ser
respeitados, têm que mostrar sua cara, sua posição durante a votação
de projetos contrários ao Executivo. Estou na base do Governo, mas,
no momento em que for necessário votar contra o Governador, não
terei outra opção e votarei, porque agirei de acordo com minha
consciência. Não faço questão de votar secretamente. Por isso, na
legislatura passada, apresentei aquela proposta de emenda à
Constituição. Como não foi aprovada, fiz sua reapresentação nesta
legislatura. A nossa atuação parlamentar tem sido conduzida dessa
forma. Não ficarei recebendo passivamente cartinhas nem "e-mails"
questionando o salário dos Deputados por causa dessas matérias
mentirosas.

Ao abordar assuntos referentes a esta Casa e fazer matérias como
essa, o jornal deveria, pelo menos, ter o zelo de ouvir a outra parte,
dentro da linha que norteia o jornalismo. Será que alguém foi ao meu
gabinete saber se eu estava aqui na sexta-feira, das 9 às 119h30min?
Será que alguém teve o trabalho de percorrer os 77 gabinetes
procurando saber se os Deputados estavam trabalhando ou viajando
a trabalho? Tenho a certeza que não. Nessas matérias, os Deputados
não são ouvidos. Seria essa a doutrina do jornalismo sério? Claro que
não. O jornalismo sério viria ao Plenário e constataria a presença dos
parlamentares, além de se dar ao trabalho de ligar para os gabinetes
e perguntar se os Deputados ali se encontram.

Trabalho diariamente, no mínimo de 10 a 12 horas, e ainda viajo nos
finais de semana, sacrificando minha vida familiar e meu descanso.
Isso ocorre com a maioria absoluta dos Deputádos. E ainda temos de
ler matérias como essa. Ocupo a tribuna para fazer este desabafo.
Tenho a certeza de que meu pronunciamento será publicado no
"Minas Gerais". Da próxima vez que as pessoas vierem a esta Casa
fazer matérias semelhantes a essa, que tenham a coragem de falar
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que verba indenizatória não é salário de Deputado. Se avaliassem
o custeio das atividades de um Governador, será que concordariam
com os R$13.000,00? Será que o jornal "Estado de Minas" teria a
coragem de procurar o Judiciário e perguntar se Desembargador
ganha R$15.000,00, R$20.000,00 ou R$30.000,00 e se o valor
obedece ao teto? Isso não ocorre, porque sabe que muitas ações do
Estado contra o jornal são julgadas pelo Judiciário. Além disso, pode
não receber a resposta esperada. Portanto, ninguém "bate" no
Judiciário e vira a metralhadora contra aquele Poder, como fazem com
a Assembléia Legislativa. Gostaria, pois, que o "Estado de Minas"
tivesse a iniciativa de questionar o salário dos Desembargadores, com
a mesma disposição que tem aqui. A imprensa é a guardiã da
democracia e contribui muito ao agir de forma imparcial, séria e
correta. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ouvimos diversos pronunciamentos hoje e tivemos oportunidade de
observar, nos grandiosos meios de comunicação do Estado, algumas
manchetes, como: (- Lê:) "Greve de Prefeitos", "Povo Sofre com
Paralisação", "Protesto Nacional Será Marcado Hoje", "Presidente
Avalia Protestos", "Ministério Público Poderá Processar Prefeitos
Grevistas", "AMM Busca Forma Legal", "Prefeituras do Sul e Sudoeste
Aderem a Movimento".

Há unanimidade no pensamento e na voz dos parlamentares desta
Casa, sobretudo dos mineiros. A distribuição de recursos é totalmente
perversa. Os destinados à União crescem a cada dia, de forma
assustadora, somando hoje mais de 65%.

Por outro lado, aos Estados são destinados 22% e, por conseguinte,
aos municípios destinam-se 13%, enquanto identificamos, de forma
acelerada, o crescimento dos encargos dos municípios brasileiros. E,
logicamente, cada um apresenta sua idéia, opinião e sugestão para
enfrentar essas adversidades, que todos nós temos pela frente.

Identificamos, ontem e hoje, uma grande manifestação. Os
Prefeitos, até mesmo com afirmações de greve, estão todos em
estado de penúria e extrema dificuldade. Não existem recursos
financeiros nem mesmo para questões básicas e essenciais dos
municípios mineiros e brasileiros. Logicamente, alguns excessos
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ocorreram. Observamos, por exemplo, o Estado de São Paulo,
onde aproximadamente 300 cidades fizeram um grande movimento.
Mas, por incrível que pareça, a renda "per capita" de São Paulo é bem
superior à dos municípios mineiros. Talvez esteja faltando, aí, sim,
competência, zelo e probidade na administração de alguns municípios
brasileiros.

Mas aqui estamos para apresentar sugestões e enfrentar com
altivez, determinação e sabedoria esse problema. Muitas ações
devem ser implementadas, e, logicamente, estão sendo efetivadas em
Minas e no Brasil. Em Minas Gerais, observamos o Governador Aécio
Neves bravamente lutando com grande r$atriotismo pelos interesses
maiores dos municípios mais pobres. Observamos sua luta para que
os Estados e municípios possam ter direito à expressiva quantia
produzida pela valorosa CPMF. Observamos, agora, sua
determinação em buscar recursos essenciais da dDE, para ajudar os
Estados e municípios. Devemos, sim, Sr. Presidente, ser solidários
com essas ações do nosso Governador.

Outras iniciativas estão sendo tomadas. Os municípios estão
fazendo uma grande caminhada rumo a Brasília para sensibilizar o
Congresso Nacional, a fim de que o FPM possa ser mais considerado
para esses municípios.

Quero sobretudo ressaltar, Deputado Miguel Martini, uma luta antiga
da Assembléia Legislativa que - acredito -, de forma prática e
imediata, produzirá uma resposta eficiente aos anseios de centenas
de municípios mineiros: a redistribuição do ICMS em Minas e no
Brasil. E insustentável, Deputado Mauro Lobo, que essa situação
continue imperando em Minas e no Brasil. E inacreditável, Deputados
e Deputadas, que uma cidade como Paulínia, por exemplo, no Estado
de São Paulo, tenha recursos da ordem de R$23.000.000,00 por mês,
com uma população de 50 mil habitantes, ao passo que a Secretaria
de Obras do Estado de Minas Gerais recebe somente
R$60.000.000,00 para cuidar de oitocentos e tantos municípios. Não
podemos, Sras. e Srs. Deputados, concordar com esse sistema
perverso que concentra recursos em poucos municípios, prejudicando
milhares de outros. Observamos, em Minas Gerais, cidades como
Ribeirão das Neves, que vivem com uma receita "per capita" de
R$2,OO.



157
Ibiritá, minha terra natal, possui receita "per capita" de quase

R$3,00. Por outro lado, a de Cachoeira Dourada fica em tomo de
R$200,00, e Betim possui ICMS de R$20.000.000,00 por mês para
cuidar de 300 mil habitantes. Isso não pode continuar. O sistema tem
de ser enfrentado e derrotado por esta Casa, pelos mineiros e pelos
brasileiros. O Governo Federal acena com a possibilidade de se
promover a redistribuição do ICMS, valorizando o ser humano, a
nossa gente e os municípes. Essa é a razão da existência dos
municípios, dos Estados e da União.

Não podemos deixar que se priorize somente as cidades detentoras
de grande parque industrial, o que representa um contra-senso. Sr.
Presidente, chamo V. Exa. para participar de caminhada cívica a favor
dos mais pobres, dando belo exemplo. Assim, rapidamente,
ajudaremos os municípios mais pobres. Deveremos aprovar o Projeto
de Lei n° 23, a ser incluído na pauta. Por percorrer os trâmites legais,
reafirmo a urgente necessidade de colocá-lo na pauta e aprová-lo o
mais rápido possível, para amenizar a dor de 15 milhões de mineiros.
Aproveitaremos essa grande movimentação para sensibilizar os
Deputados e aprovar esse projeto de grande alcance social.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.

83, e considerando o disposto no § 20 do art. 186, ambos do
Regimento Interno, torna sem efeito despacho proferido na reunião
ordinária realizada em 20/5/2003 referente a requerimento do
Deputado Leonardo Moreira solicitando a retirada de tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 8/2003, uma vez que o
requerimento não preenche os pressupostos regimentais necessários
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ao seu recebimento.

Assim sendo, a Presidência determina que a Proposta de Emenda à
Constituição n° 8/2003 tenha sua tramitação retomada e a encaminha
à Comissão Especial para parecer, nos termos do art. 201 do
Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 2003.
Rêmolo Aloise, 1 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 1.110 e 1.111/2003, da Comissão de Segurança

Pública, e 1.112/2003, da Comissão de Transporte. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 14a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 929/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 988
e 989/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 993/2003, do Deputado
Sebastião Helvécio, 1.006/2003, do Deputado Doutor Viana, e
1 .012/2003, do Deputado Weliton Prado; de Política Agropecuária -
aprovação, na 14a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 577/2003,
do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e do Requerimento n°
972/2003, do Deputado Weliton Prado; de Transporte - aprovação, na
1& Reunião Ordinária, dos Requerimentos n o

s 938/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, 949/2003, da Comissão de Segurança
Pública, 960/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.002/2003, do
Deputado Chico Simões, e 1.005/2003, do Deputado Doutor Viana; e
do Trabalho - aprovação, na 15 a Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei nos 485/2003, do Deputado Antônio Júlio, 589/2003, do Deputado
Roberto Carvalho, 594, 660 e 661/2003, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, 612 e 702/2003, do Deputado Gil Pereira, 652/2003,
do Deputado José Milton, 654, 656 e 714/2003, do Deputado Neider
Moreira, 670 e 711/2003, do Deputado Djalma Diniz, 688/2003, do
Deputado Fábio Avelar, 690/2003, do Deputado Ivair Nogueira,
69212003, do Deputado Rogério Correia, 698/2003, do Deputado
Olinto Godinho, 699/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, 703/2003, do
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Deputado Leonídio Bouças, e dos Requerimentos n os 89212003, do
Deputada Chico Simões, 906/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, 922/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 971/2003, do
Deputado Weliton Prado, e 995/2003 do Deputado Doutor Viana
(Ciente.Publique-se.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 7,
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 isa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 24/6/2003

As i6hiimin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Mauri Torres. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres concluindo pela
inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade, no 1°
turno, dos Projetos de Lei n os 88, 137, 155, 159, 230, 236, 348, 352,
369 e 193/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, o último em virtude
de redistribuição); 135 e 216/2003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição); 142/2003 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 532/2003 (relator:
Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição). Os Projetos de Lei
n

o
s 299, 537, 567, 574, 601, 604, 611, 618, 641, 655, 673, 706, 735,

736, 737, 739, 741 e 746/2003 não foram apreciados. Após discussão
e votação, são aprovados os pareceres concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei nos 94 e 339/2003, ambos na forma do Substitutivo n° 1; 223/2003
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com a Emenda n° 1; 22512003 com as Emendas n°5 1 2 e 3, 298,
395 com as Emendas n os 1 a 8; 633/2003 (relator Deputado Ermano
Batista); 161/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 188/2003 com a
Emenda n° 1; e 242/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares, o
primeiro em virtude de redistribuição); 478/2003 (relator: Deputado
Paulo Piau, em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei n os 449, 534/2003, no 1" turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação do prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Ermano Batista e Paulo Piau, este
em virtude de redistribuição. Na fase de discussão dos pareceres que
concluem pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade dos Projetos de Lei n° 26812003 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição), 331, 686 e 48212003
(relator: Deputado Ermano Batista, os dois primeiros em virtude de
redistribuição), no 1° turno, o Presidente defere os pedidos de vista do
Deputado Gilberto Abramo. O Projeto de Lei n° 374/2003 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Durval Angelo,
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,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
ATA DA 16 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 25/6/2003
As 114h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Gilberto
Abramo, Leonardo Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adalclever Lopes,
Antônio Júlio, Leonídio Bouças e Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
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
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a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
informa que faz retirar da pauta da reunião os Projetos de Lei n

o
s 48,

50, 83, 88, 94, 135, 137, 142, 155, 159, 161, 188, 193, 216, 223, 225,
230, 236, 242, 268, 298, 331, 339, 348, 352, 369, 374, 395, 449, 478,
482, 532, 534, 538, 550, 587, 598, 600, 603, 625, 633, 634, 646, 667,
668, 682, 686, 693, 707, 709, 728, 738, 766 e 768/2003, que nas
reuniões extraordinárias realizadas anteriormente foram aprovados,
retirados de pauta ou convertidos em diligência ou se encontram com
requerimento de vista ou pedido de prorrogação de prazo pelo relator.
O parecer sobre o Projeto de Lei ri0 299/2003, que foi rejeitado, deixa
de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
novo relator, Deputado Ermano Batista. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
Complementar n° 2012003 (relator: Deputado Durval Angelo) e dos
Projetos de Lei nos 229 e 32912003 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 181/2003 (relator: Deputado Paulo Piau); 182, 347, 537,
601, 604, 618, 630, 641 e 746/2003 (relator: Deputado Ermano
Batista); 567, 706 e 754/2003 (relator: Deputado Durval Angelo). Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei Complementar n° 22 (relator: Deputado Durval Angelo,
em virtude de redistribuição); e os Projetos de Lei n os 383/2003
(relator: Deputado Paulo Piau); 213 e 311/2003, este com a Emenda
n° 1; 321/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 67812003 (relator:
Deputado Durval Angelo); 574 e 611/2003, este com a Emenda n° 1,
614/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 655/2003 com as Emendas
nos 1 e 2 (relator: Deputado Ermano Batista); 40612003 com as
Emendas n

o
s 1 a 6; 727/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado

Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 361 e 752/2003, este
na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Leonardo Moreira, em virtude de
redistribuição); 739 e 741/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira).
Na fase de discussão do parecer do Deputado Durval Angelo (em
virtude de redistribuição), pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei Complementar ri° 23 no 1° turno, o
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Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento
Rodrigues; e na fase de discussão do parecer do Deputado Durval
Angelo pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do
Projeto de Lei n° 673/2003 no 1 turno, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Leonardo Moreira. Os Projetos de Lei nos 721,
221, 450 e 628/2003 são retirados da pauta, atendendo a
requerimentos dos autores das proposições, aprovados pela
Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n os 384 e 413/2003
deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de
prazo pelo relator. São convertidos em diligência à Secretaria de
Planejamento e Gestão os Projetos de Lei n os 272/2003 - à
requerimento do Deputado Gilberto Abramo (relator: Deputado Durval
Angelo); 677/2003 (relator: Durval Angelo, em viturde de
redistribuição); 735 a 737/2003 (relator: Deputado Durval Angelo).
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 junho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
ATA DA 17a 	EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 26/6/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares, Paulo Piau e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio e
Paulo César. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos 787 e 798/2003
(Deputado Durval Angelo); 781, 783, 794, 807, 810 e 811/2003
(Deputado Gilberto Abramo); Projeto de Lei Complementar n° 31 e
35/2003 e Projetos de Lei nos 779, 780, 788, 801, 803 e 809/2003
(Deputado Gustavo Valadares); 769, 770, 772, 777, 778, 805 e
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806/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 771, 773, 784, 785, 786 e
790/2003 (Deputado Paulo Piau); 774, 775, 776, 791, 797, 800 e
80212003 (Deputado Sebastião Navarro Vieira). 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 os pareceres pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade, no 1" turno,
dos Projetosde Lei nos 36, 586 com as Emendas n°5 1 a 8, 609 com a
Emenda n° 1, 712/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista); 273/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 323/2003 com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de redistribuição);
54512003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau).
Os pareceres sobre os Projetos de Lei Complementar n° 13/2003 e os
Projetos de Lei nos 328, 332 e 606/2003, no 1° turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Paulo Piau, Weliton Prado, Ermano
Batista e Gilberto Abramo, todos em virtude de redistribuição. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 483, 767, 616, 640 e 680/2003

deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelos respectivos relatores, Deputados Ermano Batista,
Paulo Piau, os três últimos em virtude de redistribuição ao Deputado
Weliton Prado. Na fase de discussão dos pareceres do relator,
Deputado Gustavo Valadares, pelos quais conclui pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos
Projetos de Lei nos 72 e 99/2003, no 1° turno, o Presidente defere os
pedido de vista, respectivamente,. dos Deputados Welinton Prado e
Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei Complementar n os 20 e 2212003
e os Projetos de Lei n°5 229, 329, 383, 482, 114, 181, 213, 272, 311,
321, 347, 361, 384, 406, 413, 537, 567, 574, 601, 604, 611, 614, 618,
630, 641, 655, 677, 678, 706, 727, 735, 736, 737, 739, 741, 746, 752 e
75412003 são retirados da pauta, por não cumprirem pressupostos
regimentais. Os Projetos de Lei nos 686, 129 e 628/2003 são retirados
de pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados Marília
Campos, Dalmo Ribeiro Silva e Gil Pereira, respectivamente,
aprovado pela Comissão. São aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência o Projeto de Lei
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Complementar n° 14/2003 ao autor (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição; os Projetos de Lei n os 268/2003
à Secretaria de Educação (relator: Deputado Gustavo Valadares);
24/2003 à Secretaria de Estado da Agricultura (relator: Deputado
Paulo Piau); 196/2003 à SEPLAG, à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e à Secretaria da Fazenda (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição); 548 e 669/2003 à SEF
(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição;
63612003 à SEPLAG, à SEAPA e à SEF (relator: Paulo Piau); e
676/2003 à SEF e à SEAPA (relator: Deputado Paulo Piau). Após
discussão e votação, são aprovados os pareceres concluindo pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do
Projeto de Lei Complementar n° 23/2003 e dos Projetos de Lei nos
299, 331, 449/2003 (relator: Deputado Ermano Batista, o primeiro em
virtude de redistribuição); 121, 450, 534, 314 e 543/2003 (relator:
Deputado Paulo Piau, o dois últimos em virtude de redistribuição); 122
e 673/2003 (relator: Deputado Durval Angelo); 322/2003 (relator:
Deputado Weliton Prado); 57312003 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei n° 330/2003
deixa de ser apreciado em virtude de prorrogação do prazo solicitada
pelo relator, Deputado Ermano Batista. Na fase de discussão dos
pareceres sobre os Projetos de Lei n

o
s 184, 374 e 70512003 que

concluem pela antijuridicidade, pela ilegalidade e pela
inconstitucionalidade das referidas matérias, o Presidente defere os
pedidos de vista do Deputado Weliton Prado. Na fase de discussão
dos pareceres sobre os Projetos de Lei no

s 221/2003 (relator:
Deputado Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição), 317/2003
(relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de redistribuição),
479/2003 (relator: Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição),
que concluem pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade das referidas matérias, o Presidente defere os pedidos de
vista do Deputado Gilberto Abramo. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Gustavo

rs
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Valadares - Ermano Batista.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 26/6/2003

As 114h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Mauro Lobo, Gustavo Valadares e João Bittar,
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 Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membrod da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, a se discutirem e votarem as proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Dulce
Vieira de Queirós Campos, Secretária da Comissão de Legislação
Participativa do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo de
12/6/2003. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa n° 1/2003, que recebeu parecer por seu
acatamento na forma de requerimento à Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia. 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 André Quintão em que solicita seja realizada audiência
pública desta Comissão no dia 7/7/2003, para apresentação do "Plano
Brasil de Todos - Participação e Inclusão", que compõe o processo de
consulta pública sobre o PPA 2004-2007, do Governo Federal.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de julho de 2003.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Leonardo Quintão.
ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

METRÔ, EM 2/7/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Ivair Nogueira, Vanessa Lucas, Gustavo Valadares e
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Marília Campos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 se discutir e votar proposições 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 do Deputado Célio Moreira em que solicita
que a Comissão realize visita oficial ao Ministro das Cidades, Olívio
Dutra, para discutir o andamento das obras de ampliação do Metrô de
Belo Horizonte-Contagem-Betim, em que solicita sejam convidados os
Prefeitos Municipais de Belo Horizonte, Contagem e Betim, o
Superintendente da CBTU e representante do Banco Mundial para
discutir a estadualização do Metrô, e em que solicita que sejam
convidados o Secretário de Transporte e Obras Públicas, o Prefeito de
Contagem, o Presidente da BHTRANS, o Superintendente da CBTU,
com emenda do Deputado Ivair Nogueira, convidando também o ex-
Superintendente da CBTU, Luiz Otávio Mona Valadares, para
prestarem esclarecimentos sobre as obras do ramal Calafate-Barreiro.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ivair Nogueira - Marília Campos -

Gustavo Valadares.
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 2/7/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonidio Bouças e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei n°
92112003, no V turno (relator: Deputado Paulo Cesar). 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
893, 898 e 921/2003. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Biel Rocha, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o GRES Estação Primeira
de Mangueira pela assinatura de convênio com a FIEMG, em
27/6/2003; Paulo Cesar, com emenda do Deputado Elmiro
Nascimento, em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Presidente da FIEMO pelo apoio dado à divulgação da Estrada
Real e seja esse Presidente convidado a falar sobre esse projeto em
reunião da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonídio Bouças - Biel Rocha -

Paulo Cesar.
ATA DA 14a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM

3/7/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão.
A Presidência, dando a ata por aprovada, solicita aos membros que a
subscievam. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater questões relacionadas ao consumo do álcool e de outras
drogas - um problema de saúde pública. O Presidente, como autor do
requerimento que motivou a reunião, faz suas considerações iniciais.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os Srs. Elias
Murad, Subsecretário Antidrogas da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes; José Cézar de Moraes,
Coordenador de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde;
Aloísio Andrade, representando o Conselho Estadual Antidrogas -
CONEAD -; Ana Regina Machado, Diretora do Centro Mineiro de
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Toxicomania; Nicodemus de Arimathéa Silva Júnior, Vice-
Presidente do Conselho Estadual de Saúde; Ana Marta Lobosque,
Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, a
Presidência passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Participam dos debates os Srs. Fernando Grossi,
psiquiatra; Antero Drumond, Ex-Presidente do Conselho Estadual de
Entorpecentes; Antonieta Bizzotto; June Vinhal, psicóloga do Colégio
Pitágoras; Joaquina Júlia Martins, da Pastoral da Sobriedade Santa
Efigênia, e Giovani Godoy, da Redutores de Danos de Minas Gerais -
REDAMIG. Segue-se ampla discussão, ôonforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - João

Bittar - Neider Moreira.
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 9/7/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Júlio, Durval
Angelo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Biel Rocha, Bonifácio Mourão, Chico Simões, Gil Pereira, Jayro Lessa,
Marília Campos e Sebastião Helvécio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 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. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, no
l o turno, cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei n os 72112003 com as
Emendas n

o
s 1 a 13 (novo relator: Deputado Gustavo Valadares);

788/2003 na forma do Substitutivo n° 1; e pela apresentação do
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Projeto de Lei n° 884/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares).
O parecer sobre o Projeto de Lei n° 782/2003, no 1 0 turno, deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo pelo
relator, Deputado Ermano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 10/7/2003, às 9 horas, com a finalidade de se
apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 884/2003, no 1° turno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de julho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 383/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Fábio Avelar, tem por escopo
criar a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora, a ser
concedida às mulheres que se tenham destacado em atividades de
relevância para o desenvolvimento do Estado.

A proposição foi considerada jurídica, constitucional e legal pela
Comissão de Constituição e Justiça. Agora, compete a este órgão
colegiado apreciá-la, atendo-se ao exame de mérito, nos termos do
art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o autor da proposição, Bárbara Heliodora

Guilhermina da Silveira, considerada mulher-símbolo da mineira culta
e ilustrada, dedicada esposa e mãe de família, desempenhou o papel
de heroína na Inconfidência Mineira.

Com efeito, nas palavras da eminente historiadora Maria Eugênio
Celso Carneiro de Mendonça, mesmo sendo "senhora de brilhante
talento e rara formosura, considerada rica e feliz, Bárbara Heliodora
tudo sacrificou pela causa da pátria independente".

Além disso, foi ela a musa inspiradora, a quem o marido Alvarenga
Peixoto, do fundo da masmorra da ilha das Cobras, dedicou inúmeros
versos, nos quais deixa transbordar a saudade e a paixão.
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Os traços marcantes do caráter e da grandeza dessa eminente

figura da história mineira justificam a intenção de se criar medalha que
leve seu nome, para prestar homenagem não só a ela como também
àquelas mulheres que venham a contribuir, de uma forma ou outra,
para o desenvolvimento do Estado.

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

383/2003.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Roberto Ramos, Presidente e relator - Célio Moreira - Mauro Lobo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°38/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe assegura aos professores da rede pública estadual a
gratuidade de ingresso em espetáculos culturais do Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que propôs.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia manifestou-se pela aprovação da proposição com a
Emenda n° 2, que apresentou, e opinou pela rejeição da emenda da
Comissão anterior.

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

Fundamentação
Entendemos que o projeto é extremamente meritório ao estimular a

participação dos professores da rede pública estadual em espetáculos
culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Realmente, o saber não pode ficar limitado a cartilhas e apostilas e
aprisionado entre quatro paredes de uma sala de aula. O professor
precisa ter uma visão ampla e crítica do mundo para poder transmiti-Ia
aos alunos, para que formemos não simplesmente acumuladores de
conhecimento, mas agentes transformadores da sociedade. Ademais,
a freqüência de professores a espetáculos, sem sombra de dúvida,
servirá como exemplo aos alunos para fazerem o mesmo.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, na sua
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forma original, é inconstitucional, por ferir o princípio da
razoabilidade. Todavia, exarou manifestação de que esse estimulo
aos professores é importante e aperfeiçoou o projeto, propondo a
instituição da meia-entrada para os professores.

Entendemos que a proposta da Comissão de Constituição e Justiça
é procedente. Por um lado, encontramo-nos impossibilitados de
acolher uma matéria inconstitucional, por melhor que ela seja, por
vivermos em um estado democrático de direito, cuja pedra angular é a
Carta Magna. Por outro lado, essa proposta continua estimulando a
participação dos professores da rede pública estadual em espetáculos
culturais promovidos ou patrocinados pelo poder público estadual.

Sem sombra de dúvida, não temos como negar que a medida
poderá trazer ônus para o Estado. Esse é de difícil quantificação, mas
entendemos que não será elevado, porque a quantidade de eventos
culturais promovidos pelo poder público é limitada, seja como
promotor direto, seja como patrocinador, além de se concentrar na
Capital. Cumpre-nos ressaltar que a matéria não atinge espetáculos
de cunho privado.

Quanto ao aspecto da Lei Orçamentária e da Lei de
Responsabilidade Fiscal, não restará ao administrador alternativa que
não seja adequar a variável quantidade ou tipo de espetáculo de
maneira a se enquadrar dentro dos valores monetários preconizados
por esses diplomas legais.

Ademais, em uma análise custo-benefício, entendemos que o
primeiro será amplamente superado pelo segundo.

Finalmente, cumpre-nos observar que a meia-entrada pode ter até
mesmo uma repercussão financeira positiva. Se utilizada com
inteligência pelos empreendedores, pode-se transformar em um
poderoso instrumento de "marketing", aumentando o número de
pagantes, com reflexo positivo na bilheteria.

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

Projeto de Lei n° 38/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 2, da Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. A aprovação da Emenda
n° 1 prejudica a Emenda n°2.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
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Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°83/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
83/2003 acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4/9/89, que alterou
artigos das Leis nos 9.578, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12/75.

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

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

Durante a discussão, o Deputado Gil Pereira apresentou sugestão
de emenda com a qual o relator da matéria concordou e que foi
incorporada no final deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame visa incluir, entre as hipóteses de isenção

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - constantes do art. 4 0 da Lei
n° 9.944, de 1989, a saída, em operações internas para aquisição de
automóveis destinados a emprego na categoria de aluguel (táxi).

Embora o ICMS seja um imposto de competência dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição da
República, a concessão de isenção desse imposto requer o
atendimento de algumas condições estabelecidas na Constituição e
na legislação federal.

Nos termos do art. 155, § 2°, inciso XII, "g", da Constituição Federal
e da Lei Complementar Federal 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 do ICMS dependem da celebração de
convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ.

Saliente-se que se encontra em vigor convênio celebrado pelo
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CONFAZ, tratando da isenção proposta pelo projeto em estudo. O
Convênio ICMS 115/02, publicado no "Diário Oficial da União" em
25/9/2002, prorrogou até 30/11/2003, para as montadoras, e até
31/12/2003, para as concessionárias, as disposições do Convênio
ICMS 38/01 ("Diário Oficial da União" de 12/7/2001), que concede
isenção do ICMS às operações internas e interestaduais com
automóveis de passageiros, para utilização como táxi. A mesma
previsão de isenção, contendo o mesmo prazo de vigência, está
presente no item 92 do Anexo 1 do Regulamento do ICMS - 2002
(atualizado até o Decreto n o 43.443, de 17/7/2003).

Conforme dispõe a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 14, a concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa
de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua
vigência e nos dois subseqüentes e atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias. Segundo o mesmo artigo, deve ainda
demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da
lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais; ou
estar acompanhada de medidas de compensação, por meio de
aumento de receita. Caso seja atendida essa segunda condição, o
incentivo ou benefício só entrará em vigor quando forem
implementadas as medidas de compensação tributária.

A isenção de que trata o projeto em estudo, no entanto, não se
enquadra no disposto no referido artigo da Lei de Responsabilidade
Fiscal, uma vez que não corresponde a nova concessão ou ampliação
de benefício que traga impacto orçamentário-financeiro negativo para
o Estado.

A apresentação de substitutivo pela Comissão anterior torna o
projeto mais adequado. A proposição de lei autorizativa possibilita que
a efetiva concessão da isenção fique condicionada ao cumprimento
dos requisitos da Constituição e da legislação federal, acima citadas.

Cumpre-nos apresentar emenda ao referido substitutivo, com o
objetivo de garantir que o incentivo pretendido só se efetive mediante
o atendimento dos requisitos constitucionais e legais. A inclusão do
parágrafo único no art. P visa condicionar a concessão do benefício
proposto pelo projeto à sua previsão em convênio celebrado no
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âmbito do CONFAZ.

Por sugestão do Deputado Gil Pereira, apresentamos a Emenda n°
2, no final deste parecer, a qual objetiva estender o benefício previsto
para os automóveis às motocicletas que se destinem ao emprego na
categoria de aluguel (táxi).

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

83/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao ad. l°do Substitutivo n° 1 o seguinte § 1°:
"Art. 1°- ..............................................................................
§ 1° - A isenção a que se refere o "caput" deste artigo será

concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8 0 da
Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.".

EMENDA N°2
Substitua-se, no "caput" do art. 1° do Substitutivo n° 1, a palavra

"automóveis" pela palavra "veículos", e acrescente-se o seguinte
parágrafo:

"Art. 1°- ..............................................................
§ .... - Consideram-se veículos, para efeito desta lei, automóveis e

motocicletas.".
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Gil Pereira - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°87/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
87/2003 dispõe sobre a garantia dos direitos aos jurados na
organização judiciária do Estado e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de
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Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão anterior.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer,
nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição sobre a qual nos debruçamos objetiva assegurar aos

jurados do Estado o direito ao estacionamento nos fóruns, bem como
à segurança pessoal e familiar. Estabelece ainda que tais direitos
serão assegurados aos jurados a partir da sua convocação pela
justiça e que a concessão da referida segurança dependerá de
solicitação do interessado.

O serviço do júri está disciplinado no Código de Processo Penal, é
obrigatório, e não há possibilidade de recusa pelo alistado, a não ser
pelos motivos mencionados expressamente no Código, sob pena de
incursão em crime de desobediência, passível de multa cobrável
executivamente em favor do Fisco.

Ainda segundo o referido diploma legal, "nenhum desconto será feito
nos vencimentos do jurado sorteado que comparecer às sessões do
júri". (art. 430, Código Penal)

A Comissão de Constituição e Justiça realizou profunda análise da
matéria, oportunidade em que promoveu os devidos ajustes, seja com
relação à técnica legislativa, seja com relação ao conteúdo, o que se
deu por intermédio do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Entendeu a citada Comissão que seria mais adequado acrescentar
os dispositivos do projeto em análise à Lei n° 13.495, de 2000, que
institui o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas de Infrações
Penais, por se tratar de matéria correlata.

No âmbito desta Comissão, entendemos que a repercussão
financeira do projeto ora examinado praticamente inexiste, pois se
resume à flexibilização dos recursos disponíveis na administração
pública, já contemplados em dotação orçamentária específica, uma
vez que não há assunção de novas obrigações.

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

87/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
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Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Jayro Lessa

- Sebastião Helvécio - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 339/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Alberto Bejani e Marcelo Gonçalves, o
projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a reduzir para
até 12% a carga tributária do ICMS incidente sobre as operações que
especifica e dá outras providências.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise acrescenta o § 17 ao art. 12 da Lei n°

6.763, de 26/12/75, que dá autorização ao Poder Executivo para
reduzir para até 12% a alíquota do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente
sobre as operações de importação de aparelhos, máquinas,
equipamentos médico-hospitalares, técnico-científicos e laboratoriais,
sem similar nacional, desde que destinados a uso próprio ou a
integração no ativo fixo.

Ao justificar a proposta, o autor enfatiza que o atendimento médico e
a atividade hospitalar não se incluem no rol das atividades comerciais
e que, tendo em vista a relevância social do tema, merecem um
tratamento tributário diferenciado por parte do poder público. Além
disso, justifica o autor, os impostos arrecadados nas operações de
importação, a que se refere o projeto em tela, representam uma
parcela ínfima da arrecadação total do Estado.

De fato, o projeto em análise tem um aspecto positivo ao permitir,
pela redução da carga tributária, a renovação de equipamentos
médico-hospitalares que, geralmente, requerem atualizações
tecnológicas permanentes, nem sempre disponíveis no mercado
interno. A medida atuaria como um incentivo à modernização
tecnológica de hospitais,	clínicas,	laboratórios e demais
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estabelecimentos congêneres, tendo como conseqüência a
melhoria nos serviços oferecidos à população nas áreas de saúde
pública e privada.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1,
alterando a natureza do projeto. Ao acrescentar dispositivos ao art. 70
da Lei 6.763, de 26/12/75, o substitutivo inclui, entre as hipóteses de
não-incidência do ICMS, as operações de importação referidas no
projeto original, bem como as operações relativas à aquisição de
maquinários, veículos e equipamentos destinados ao ativo fixo dos
municípios.

Pretende-se, com isso, adequar d legislação mineira ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a incidência do
ICMS tem como fato gerador operação de natureza mercantil ou
assemelhada e que não há ocorrência de hipótese de incidência do
ICMS nos casos de importação de bens por pessoas físicas ou
jurídicas não contribuintes do tributo.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso das Prefeituras,
quando da aquisição de bens que integram o seu ativo fixo, pois,
nesse caso, não se configura o ato mercantil, que caracteriza a
hipótese de incidência do tributo.

Entendemos que o projeto na forma do Substitutivo n° i, proposto
pela Comissão de Constituição e Justiça, não está em desacordo com
o disposto na Lei Complementar 101, de maio de 2000, mais
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não há renúncia
de receita, hipótese em que haveria de se prever compensação, seja
pelo aumento de receitas, seja pela redução de despesas. No caso
em questão, o que se propõe é o reconhecimento pela legislação
mineira da não-incidência do ICMS nas operações em que, segundo
entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ocorre o fato gerador
do tributo.

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

339/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - José Henrique.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°361/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de leiem análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.370/2001,
dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas rodovias
estaduais.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição que ora analisamos objetiva obrigar o Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a
colocar placas de sinalização nas estradas estaduais, indicando o
hospital mais próximo e a distância até ele.

A proposição foi amplamente analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça, oportunidade em que sofreu os devidos
ajustes, e que lhe foi apresentado o Substitutivo n° 1, com a finalidade
de dar maior clareza ao texto da futura lei.

Os aspectos constitucionais e legais foram largamente abordados, e
constatamos, pelo seu parecer, que a legislação infraconstitucional
aplicável ao caso já foi analisada, a saber, a Lei Federal n° 9.503, de
1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro.

Emerge, pois, de sua leitura que a proposição está em consonância
com o disposto nos arts. 80 e 21, inciso III, da referida lei.

Não obstante, a Lei n° 11.403, de 1994, que reorganiza o DER-MG e
estatui sua competência, dispõe que essa autarquia tem por finalidade
assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e
bens no âmbito do Estado.

Assim, a responsabilidade de colocar nas estradas estaduais placas
que indiquem o hospital mais próximo para atender às vítimas de
acidentes de trânsito, atribuída ao DER-MG por meio do projeto, é
procedente e encontra respaldo legal.

Ademais, embora toda a legislação de trânsito esteja voltada para a
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educação preventiva, é necessário cuidar dos fatos decorrentes
dos acidentes em razão das falhas, sejam elas humanas ou não.

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

361/2003 no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Adalclever

Lopes - Laudelino Augusto - Djalma Diniz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°364/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 384/2003,
que resulta do desarquivarnento do Projeto de Lei n° 457/99,
acrescenta dispositivo à Lei n° 9.944, de 4/9/89, que alterou artigos
das Leis n

o
s 9.578, de 10/2/89, e 6.763, de 26/12/75.

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

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

Fundamentação
A proposição em exame objetiva incluir, entre as hipóteses de

isenção do ICMS constantes do art. 40 da Lei n° 9.944, de 1989, as
operações internas para aquisição de motocicleta destinada a
emprego na categoria de aluguel (mototáxi).

A medida proposta, segundo seu autor, pretende estender a isenção
de ICMS de que gozam os proprietários de automóveis destinados a
emprego na categoria de aluguel (táxi) aos trabalhadores que utilizam
motocicleta com a mesma finalidade. O objetivo é beneficiar grande
número de trabalhadores autônomos em todo o Estado,
especialmente nos municípios em que os serviços de mototáxi já
foram regulamentados.

Embora seja da competência dos Estados e do Distrito Federal
legislar sobre o ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição da
República, a concessão de isenção desse imposto requer o
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atendimento de algumas condições estabelecidas na Constituição
e na legislação federal.

Conforme dispõe a Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu ad. 14, a concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa
de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua
vigência e nos dois subseqüentes e atender ao disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Segundo o mesmo artigo, deve ainda
demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da
lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou
estar acompanhada de medidas de compensação, por meio de
aumento de receita. Caso seja atendida essa segunda condição, o
incentivo ou benefício só entrará em vigor quando forem
implementadas as medidas de compensação tributária.

Nos termos do art. 155, § 20 , inciso XII, "g", da Constituição Federal,
e da Lei Complementar Federal 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.

A apresentação de substitutivo pela Comissão anterior busca
adequar o projeto às condições exigidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, anteriormente citadas. A proposição de lei autorizativa
possibilita, segundo a mesma Comissão, que o Poder Executivo adote
as medidas impostas pela referida lei antes da implementação do
benefício.

A fim de aprimorar a proposição, cabe-nos apresentar emenda ao
substitutivo, acrescentando parágrafo único ao art. 1 1 . O objetivo é
garantir que o incentivo pretendido só se efetive mediante o
atendimento dos requisitos constitucionais e legais. A inclusão do
dispositivo visa condicionar a concessão do benefício proposto pelo
projeto à sua previsão em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ.

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

38412003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, a seguir.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
"Art. 1° - ........................................
Parágrafo único - A isenção a que se refere o "caput" deste artigo

será concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 80
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, desde que cumprido,
pelo Poder Executivo, o disposto no art. 14 da Lei Complementar
Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.".

Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Gil Pereira -

Sebastião Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°411/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Miguel Martini,
resultante do Projeto de Lei n° 2.195/2002, desarquivado a
requerimento do autor, tem por objetivo tornar obrigatório o
fornecimento de cadeiras de rodas a deficientes físicos e idosos em
estabelecimentos centrais de compras e "shopping centers".

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria recebeu parecer em que se verifica a juridicidade, a
legalidade ea constitucionalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise toma obrigatório o fornecimento de

cadeiras de rodas para deficientes físicos e idosos em
estabelecimentos centrais de compras e "shopping centers".

Trata-se de matéria de largo alcance social, justa e meritória. Os
dois grupos referidos no projeto são, inegavelmente, merecedores de
tratamento diferenciado, por enfrentarem dificuldades em sua
locomoção no dia-a-dia.

Se, por um lado, tais grupos se encontram protegidos por legislação
que lhes garante certa facilidade de locomoção nas vias públicas, por
outro faz-se necessário estender essa facilidade ao interior de
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estabelecimentos comerciais. Esse é o objetivo do projeto.

Os aspectos jurídico e constitucional da proposição foram
amplamente explicitados pela Comissão de Constituição e Justiça,
que houve por bem apresentar um substitutivo, em virtude das
imprecisões encontradas no projeto.

Parecem-nos acertadas as alterações propostas e as ponderações
da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto.

Contamos com ampla legislação que visa a proteger deficientes
físicos e idosos, tal como as Leis Federais n os 10.098, de 2000, 7.853,
de 1989, além da Lei Federal n°8.842, de 1994, que define a política
nacional do idoso.

A própria Constituição Federal trata do assunto já em seu art. 3 0 e,
no art. 24, XIV, determina que o tema é matéria de legislação
concorrente; portanto o Estado tem liberdade para legislar sobre o
assunto, e, assim, há, na esfera estadual, a Lei n° 11.666, de 1994,
que estabelece normas para facilitar o acesso dos podadores de
deficiência física aos edifícios de uso público.

O mérito e o objetivo do projeto estão intactos, uma vez que o
substitutivo acrescenta seus artigos a uma lei já existente, apenas
com as alterações necessárias ao aperfeiçoamento da técnica
legislativa. Dessa forma, evita-se a elaboração de outra lei, tendo em
vista o objetivo de consolidação legislativa que move os trabalhos
desta Casa.

Dessa forma, endossamos as modificações efetuadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, manifestando-nos
favoravelmente à aprovação do substitutivo apresentado.

Conclusão
Peloexposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 411/2003,

no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - André Quintão, relator - Ana Maria -

Marília Campos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°511/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe
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acrescenta dispositivo à Lei n° 14.360, de 17/7/2002, que alterou a
Lei n° 13.437, de 1999, que dispõe sobre o Programa de
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte do Estado de Minas Gerais - Micro Geraes.

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em tela visa alterar a lei do Micro Geraes, de forma a

incluir as microempresas e pequenas empresas que promovam
operações relativas à fabricação de sorvetes, bolos, tortas geladas,
coberturas, caramelos, "marshmallows" e produtos assemelhados no
rol das empresas beneficiadas com o tratamento tributário simplificado
previsto na lei.

A medida, segundo a justificativa do autor, visa corrigir a distorção
causada pela legislação atual, que obriga tais empresas ao
recolhimento do ICMS, pelo regime de substituição tributária.

De fato, a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS, imposta a
essas empresas pelo regime de substituição tributária, cria uma
situação discriminatória, impedindo-as de se beneficiar da modalidade
simplificada de pagamento do tributo, prevista na lei do Micro Geraes.

O regime de recolhimento do ICMS por substituição tributária prevê
o recolhimento antecipado do imposto, sem levar em consideração o
valor efetivo do fato gerador, que ocorre posteriormente e que muitas
vezes é menor do que o valor presumido para efeito do cálculo do
imposto a pagar.

A mudança proposta no projeto ora analisado corrige essa distorção
ao distinguir as microempresas e pequenas empresas dos segmentos
beneficiados pela proposta das médias e grandes empresas, que
permaneceriam enquadradas no regime de recolhimento do ICMS por
substituição tributária.

Do ponto de vista do impacto financeiro nas contas públicas,
entendemos que a proposta em análise não importará prejuízo para o
Estado. Ao contrário, a inclusão de tais empresas no Micro Geraes
importará aumento de arrecadação para o Estado, via expansão da
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base de arrecadação do tributo.

No que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, entendemos
que a proposta não está em desacordo com o que está nela disposto,
uma vez que a medida não implicará perda de receita tributária.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1
visando, especificamente, adequar a redação do projeto às normas da
técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no 1° turno,

na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique - Chico Simões - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°600/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 600/2003,
antigo Projeto de Lei n° 943/2000, estabelece diretrizes para a política
de saneamento básico em regiões metropolitanas e dá outras
providências.

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria
e apresentou-lhe as Emendas de n o

s 1 a 3. 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 estabelecer diretrizes para a

política de saneamento básico em regiões metropolitanas do Estado.
A Comissão de Saúde emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei n°
94312000, quando da sua tramitação na legislatura passada, com as
Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça. Reanalisando o projeto, que tramita atualmente com o n°
600/2003, concordamos com os argumentos expostos no parecer
citado e mantemos a mesma posição.

Trata-se de assunto polêmico e complexo, uma vez que envolve o
problema de distribuição de competências, sendo que esse aspecto
foi exaustivamente analisado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

O saneamento básico tem sido motivo de preocupação por parte das
autoridades estaduais e municipais, tendo em vista a evolução social
das demandas, o desenvolvimento técnico, a utilidade e necessidade
de atuação conjunta.

No âmbito do Estado, essa preocupação torna-se visível pela
legislação já existente sobre a matéria. Temos a Lei n° 11.719, de
1994, que institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico, e a Lei n°
11.720, também de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de
Saneamento Básico. Essas normas visam à melhoria da qualidade de
vida da população.

Historicamente, o saneamento básico sempre foi atribuição do
município. Nas regiões metropolitanas, a questão se torna complexa,
porque os municípios são interligados geograficamente, em especial
quanto ao aspecto da captação.

Cumpre analisar também a finalidade para a qual foram instituídas
as regiões metropolitanas: o intuito principal é a cooperação mútua,
interdependentes que são os municípios.

O desenvolvimento urbano e os problemas de ordem social exigem
do Estado atuação rigorosa, mesmo quando o interesse não é
predominantemente seu, mas deixa de ser estritamente local e passa
a ser problema de uma região. Tal é o caso da região metropolitana,
que engloba vários municípios com problemas comuns, como o do
saneamento básico. A autonomia municipal abre espaço ao interesse
metropolitano, visando ao desenvolvimento integrado. Aí começa a
ação do Estado, em um comando supramunicipal, coordenando as
ações.

Analisando o projeto, vemos que ele se harmoniza com o inciso IV
do art. 30 da Lei n° 11.720, de 1994, que estabelece como princípio da
política estadual de saneamento básico "a subordinação das ações de
saneamento básico ao interesse público, de forma a se cumprir sua
função social" e cria instrumento jurídico para a regulação de medidas
integradoras de Estado e municípios, conforme previsto no art. 40 , II, e
no art. 5°, III, da lei citada.

Além disso, o § 1° do art. 1° apresenta exatamente o conceito de
saneamento básico para os fins a que se destina essa lei, o que limita
os objetivos ao estritamente necessário, impedindo distorções de
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julgamento.

Acreditamos que o projeto, transformado em norma jurídica, se
constituirá num dos pilares da política estadual de saneamento básico.
O projeto mereceu emendas da Comissão de Constituição e Justiça,
que não modificaram o seu espírito, apenas aperfeiçoaram a sua
qualidade técnica.

Entretanto, consideramos necessária a apresenta9ão de mais uma
emenda, para garantir a participação do Sistema Unico de Saúde -
SUS - na formulação da política e na execução das ações de
saneamento básico. Sabe-se que o saneamento é um dos principais
fatores que atuam na redução da mortalidade infantil e na melhoria
das condições de saúde da população e que leva, em médio prazo, à
diminuição de gastos com a atenção curativa em saúde.

Amparado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica da Saúde,
o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela Lei
n° 13.317, de 1999, dispõe, em seu art. 15, inciso 1, que são
atribuições comuns ao Estado e aos municípios participar da
formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico. Já o art. 43 da mesma lei determina que "o SUS participará da
formulação da política ambiental e de saneamento do Estado e
executará, no que lhe couber, as ações de vigilância ambiental e de
saneamento, em caráter complementar e supletivo, nas esferas
federal, estadual e municipal, sem prejuízo da competência legal
específica".

Por isso apresentamos a Emenda n° 4, visando à inclusão da
participação do SUS na formulação de política tão fundamental para a
saúde.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 600/2003

com as Emendas n
o
s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e

com a Emenda n° 4 , por nós apresentada.
EMENDA N°4

Inclua-se no art. 20 o seguinte inciso V:
"Art. 20 -................................. . ........ ..
V - participação do Sistema Único de Saúde - SUS - na formulação

da política e na execução supletiva das ações de saneamento
básico.".
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Sala das Comissões, 7 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana, relator - Fahim Sawan -

Neider Moreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 6/8/2003, a seguinte
comunicação:	 -

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Cirene de Oliveira, ocorrido no Município de Várzea da Palma, em
3/8/2003. (- Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à Presidente da HEMOMINAS por concorrer essa

Fundação a prêmio internacional na Inglaterra (Requerimento n°
849/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Benedito Sinval Caputo por sua
nomeação para a Diretoria Regional de Saúde de Pouso Alegre
(Requerimento n°869/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Rede Globo de Televisão pelos 34 anos de veiculação
do Jornal Nacional (Requerimento n° 871/2003, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Prefeitura Municipal e o Sindicato Rural de
Patos de Minas pela realização da FENAMILHO 2003 (Requerimento
n° 88212003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com o Município de Brasilândia de Minas pelo 51°
aniversário de sua emancipação político-administrativa (Requerimento
n° 887/2003, da Deputada Ana Maria);

de congratulações com o CESEC Padre Mário Pennock, pelo
transcurso do 25 0 aniversário de sua criação e pela realização da VI
Feira do Conhecimento (Requerimento n° 888/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Consulado Geral do Japão, em São Paulo,
pelos 95 anos de imigração japonesa no Brasil (Requerimento n°
893/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de congratulações com o Sr. Celso Maciel Pereira por sua posse

como Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento n°
894/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rádio Estância de Jacutinga pelo
transcurso do 200 aniversário de sua fundação (Requerimento n°
896/2003, do Deputado Laudelino Augusto);

de congratulações com a Diretoria do Colégio Marista Diocesano em
Uberaba pelo transcurso do 1000 aniversário de sua fundação
(Requerimento n°897/2003, do Deputado Paulo Piau);

de congratulações com o jornal "Edição do Brasil" pelo transcurso do
21° aniversário de sua fundação (Requerimento n° 899/2003, da
Deputada Vanessa Lucas);

de congratulações com o Cel. PM Davidson Lopes da Silva,
Comandante da ga Região da Polícia Militar de Uberlândia; o Major
PM Oliveiros Calixto de Souza Filho, Comandante da 1 O Companhia
Independente de ltuiutaba; o 20- Ten. PM Varleno Gonçalves Gontijo,
Comandante, e o 31- Sgt. PM Wesley Bento Rezende Lima, estes dois
últimos do 60 Pelotão de Santa Vitória, pela atuação exemplar nas
operações envolvendo conflitos agrários nos Municípios de Santa
Vitória e Campina Verde (Requerimento n° 907/2003, da Comissão de
Direitos Humanos);

de congratulações com a Biblioteca Camilo Prates pelo transcurso
do 111° aniversário de sua criação (Requerimento n° 913/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Conselho da Mulher Empreendedora da
Associação Comercial de Minas pela realização do 30 Encontro
Mineiro da Mulher Empreendedora (Requerimento n° 921/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Centro de Recuperação e Reabilitação
Vida Plena - CRER-VIP -, em Vespasiano, pelo transcurso do 23°
aniversário de sua fundação (Requerimento n° 92312003, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso à Fundação Associação Comercial de Minas Gerais pelo
lançamento do Movimento Pró-Memorial Hilton Rocha (Requerimento
n° 924/2003, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Prefeito Municipal e à Secretária Municipal de
Esportes de Betim pela conclusão das obras do Ginásio Poliesportivo
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Divino Braga (Requerimento n° 925/2003, do Deputado Pinduca
Ferreira);

de congratulações com o PROCON Estadual pela nova etapa da
campanha educativa contra o fumo (Requerimento n° 958/2003, da
Comissão de Defesa do Consumidor);

de congratulações com o Sr. Augusto Machado Souza por sua
nomeação para Diretor Regional de Saúde de Divinópolis
(Requerimento n° 979/2003, da Comissão de Saúde);

de congratulações com o Presidente da FIEMG pelo apoio à
divulgação da Estrada Real (Requerimento n° 982/2003, da Comissão
de Turismo);

de congratulações com o GRES Estação Primeira de Mangueira
pela assinatura de convênio com a FIEMG relativo à adoção do tema
"Estrada Real" como samba-enredo da Escota em 2004
(Requerimento no 983/2003, da Comissão de Turismo).

rs
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ATAS

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 718/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: i a Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem; homenagem póstuma -
Correspondência: Mensagens no

s 94 e 95/2003 (encaminham o
Projeto de Lei n° 935/2003 e processos de legitimação de terras
devolutas rurais e urbanas, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios e telegrama - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei no

s 936 a 939/2003 -
Requerimentos nos 1.113 a 1.129/2003 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Jô Moraes -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta e
Roberto Carvalho - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Questão de Ordem - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Marília Campos -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h114min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
ta Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Durval Ângelo, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, não poderíamos
iniciar os nossos trabalhos sem lamentar, como é de conhecimento do
povo brasileiro, o falecimento do grande jornalista Roberto Marinho. O
Brasil está consternado pela perda desse grande homem, desse
grande brasileiro, que, pelo seu espírito e ideário empresarial, trouxe
ao povo, não apenas por meio das Organizações Globo, mas também
pelo seu amor ao próximo, várias participações e assistências sociais
em todo o País.

O seu falecimento é sentido por todos, pelo seu espírito cívico, seu
devotado amor ao jornalismo, que exerceu de maneira séria, correta,
transparente. Ao longo de sua história, com quase um centenário de
vida, deixou-nos um grande legado, qual seja o da responsabilidade,
da transparência, e, acima de tudo, de caráter.

Sr. Presidente, solicito-lhe - associando esta Assembléia à dor da
família enlutada - que façamos i minuto de silêncio em memória
desse grande brasileiro, ficando registrado nos anais desta Casa a
nossa admiração pelo exemplo desse baluarte da democracia
brasileira. Tenho certeza de que seus ensinamentos e sua vida
correta servirão de exemplo aos profissionais de imprensa. Por essas
razões, em nome do PSDB e de alguns pares que aqui se encontram,
peço 1 minuto de silêncio em homenagem a esse grande brasileiro.

O Sr. Presidente - E com grande pesar que esta Presidência registra
o falecimento do jornalista Roberto Marinho, fundador da Rede Globo
de Televisão e Presidente das Organizações Globo, ocorrido na noite
de ontem, no Rio de Janeiro.

O País perde mais que um grande líder da comunicação. Perde o
Brasil um raro exemplo de jornalista e empresário, dotado de uma
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visão que ao mesmo tempo abarcava, com sensibilidade e
inteligência, a época e o mundo.

Roberto Marinho soube perceber o impacto da televisão e das novas
tecnologias sobre a vida contemporânea. Seu nacionalismo foi o
grande alicerce para que uma rede brasileira de televisão se
transformasse numa das mais importantes do mundo. Premiada
internacionalmente, por sua qualidade técnica e sua programação ao
mesmo tempo séria e de vanguarda, a Globo espelha, ao longo das
últimas décadas, a vontade e a firmeza de seu criador, sempre em
busca dos melhores padrões. Tornou-se, assim, um marco indiscutível
da cultura brasileira, com seus produtos levados a todos os pontos do
planeta.

Roberto Marinho também demonstrou uma acurada preocupação
social. A fundação por ele criada sempre atuou em favor da educação
e do aprimoramento cultural do País. A defesa do patrimônio histórico
de Minas Gerais tem permanentemente constado de suas ações, e,
por isso, esta Casa reconhece que a memória do Estado está em boa
parte preservada graças à Fundação que leva o nome do jornalista.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está unida à família
enlutada, bem como a todos os funcionários das Organizações Globo
pela perda daquele que continuará como um dos grandes símbolos da
vida do País no último século. Muito obrigado.

Em atenção à questão de ordem suscitada pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem ao
jornalista Roberto Marinho.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Correspondência

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

"MENSAGEM N° 94/2003*
Belo Horizonte, 6 de agosto de 2003.
Senhor Presidente de Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a permutar com José Piau de
Souza Filho os imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituídos pelos lotes 1 a 18 da quadra 14 B e os lotes 1 a 7 e 14 a
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17 da quadra 13 B, do Bairro Céu Azul, situados no Município de
Patos de Minas, com a área total de 13.760,00m2 (treze mil,
setecentos e sessenta metros quadrados), registrados no Cartório de
Registro de Imóveis José Jorge Gomes de Almeida, sob o n° 11.483,
do livro 2AR, fls. 94, com uma casa no Parque do Mocambo, situada
na Rua das Acácias, n° 416, no Bairro Jardim Paraíso, no Município
de Patos de Minas, com 357,10m 2 (trezentos e cinqüenta e sete
metros e dez centímetros quadrados) de área construída, num lote de
594,00m2 (quinhentos e noventa e quatro metros quadrados) de
propriedade Sr. José Piau de Souza Filho, registrada no Cartório do 2°
Ofício de Notas Canuto Latalisa França, sob o n° 25.426, do livro
2AAAU, fls. 180.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 935/2003
Autoriza o Poder Executivo a permutar com José Piau de Souza

Filho os imóveis que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar com José

Piau de Souza Filho os imóveis de propriedade do Estado de Minas
Gerais, constituídos pelos lotes 1 a 18 da quadra 14 B e os lotes 1 a 7
e 14 a 17 da quadra 13 B, do Bairro Céu Azul, situados no Município
de Patos de Minas, com a área total de 13.760,00m 2 (treze mil,
setecentos e sessenta metros quadrados), registrados no Cartório de
Registro de Imóveis José Jorge Gomes de Almeida, sob o n° 11.483,
do livro 2AR, a fls. 94, com uma casa no Parque do Mocambo, situada
na Rua das Acácias, n° 416, no Bairro Jardim Paraíso, no Município
de Patos de Minas, com 357,10m 2 (trezentos e cinqüenta e sete
metros e dez centímetros quadrados) de área construída, num lote de
594,00m2 (quinhentos e noventa e quatro metros quadrados) de
propriedade Sr. José Piau de Souza Filho, registrada no Cartório do 20
Ofício de Notas Canuto Latalisa França, sob o n° 25.426, do livro
2MAIJ, afIs. 180.

§ 1° - A casa no Parque do Mocambo, objeto da permuta de que
trata este artigo, destina-se à instalação da ioa Cia. da Polícia Militar
Florestal.

§ 2° - A permuta prevista neste artigo será efetuada sem toma para
o particular.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 95/2003*

Belo Horizonte, 6 de agosto 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
- ITER.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
* - O quadro de legitimação das terras devolutas foi publicado na

edição do "Diário do Legislativo" de 9.8.2003.
- A Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,

inciso IX, alínea "e", do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 881/2003, do
Deputado Luiz Fernando Faria.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicás (5), prestando informações relativas aos Requerimentos nos
333 e 343/2003, do Deputado Dimas Fabiano; 495/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; 569 e 579/2003, do Deputado Carlos Pimenta.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 153/2003, do Deputado Rogério Correia.
(- Anexe-se ao Requerimento n° 153/2003.)

Do Sr. José Humberto Machado, Presidente da Câmara Municipal
de João Pinheiro, manifestando a posição contrária dessa Casa à
aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 64/2002. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)
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Do Sr. Luiz Otávio Mota Valadares, Diretor de Transporte

Metropolitano do DER-MG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 411/2003. (- Anexe-se ao Requerimento n°
411/2003.)

Do Sr. Jerson Kelman, Presidente da Agência Nacional de Aguas,
encaminhando cópias de documentos referentes ao Segundo Termo
Aditivo ao Convênio n° 3112001. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos
Internacionais, confirmando o pedido de audiência para duas
delegações japonesas em visita ao Estado.

Da Sra. Ana Carolina Garcia Costa, Promotora de Justiça,
encaminhando cópia do relatório de arquivamento do Procedimento
Investigatório n° 7/99.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretária da
Educação, prestando informações relativas à mudança de
denominação da Escola Estadual Jardim Canadá. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 562/2003.)

Do Sr. Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
liberação de recursos financeiros para o Programa PNAC-PNAE
CRECHE, da Secretaria da Educação. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Jorge Solla, Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde, encaminhando a publicação "Assistência à Saúde no SUS -
Média e Alta Complexidade 1995-2001". (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Edson Luiz Fernandes, Diretor da Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro, encaminhando cópia do Oficio n° 263/2003 -
GAB/FMTM, enviado ao Coordenador-Geral de Acompanhamento das
IFES e HU's - SESu/MEC. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, prestando informações relativas ao pedido de diligência da
Comissão de Justiça encaminhado por meio do Ofício n°
1 .835/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 640/2003.)

Do Sr. João Pedro de Oliveira, Presidente da União das Câmaras
Municipais de Minas Gerais, encaminhando moção de apoio à
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inclusão na ADENE dos 69 municípios de que trata o Projeto de Lei
n° 467/2003. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra, Chefe de Gabinete do Presidente do Senado

Federal, agradecendo o recebimento do documento resultante do
Fórum Técnico Reforma da Previdência Social.

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° 93612003
Declara de utilidade pública a Fundação de Integração e Apoio ao

Indivíduo com Necessidades Especiais - Fundação FIAINE, com sede
no Município de Juiz de Fora.

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

Integração e Apoio ao Indivíduo com Necessidades Especiais -
Fundação FIAINE, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Alberto Bejani
Justificação: A Fundação de Integração e Apoio ao Indivíduo com

Necessidades Especiais - Fundação FIAINE é uma associação civil,
filantrópica, em funcionamento há mais de dois anos. Destaca-se,
entre os objetivos da associação arrolados no art. 50 do seu estatuto,
o seguinte: apoiar, técnica e financeiramente, os programas que
promovam a Integração e Assistência Integral do Indivíduo com
Necessidades Especiais e a formação de recursos humanos através
de eventos científicos e concessão de bolsas de estudos e pesquisa,
em níveis de graduação, extensão e pós-graduação.

Além de ressaltar o caráter eminentemente filantrópico de seus
objetivos, convém informar que a Fundação de Integração e Apoio ao
Indivíduo com Necessidades Especiais - Fundação FIAINE é uma
associação com personalidade jurídica própria e que seus diretores,
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reconhecidamente idôneos, não são remunerados pelo exercício
dos cargos que ocupam.

Desta forma, conto com o apoio dos colegas parlamentares a que
esta proposição seja acolhida favoravelmente.

- 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° 937/2003
Dispõe sobre a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS - na aquisição de automóveis e utilitários para os
Oficiais de Justiça e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços - ICMS - os automóveis, motocicletas e utilitários de
fabricação nacional adquiridos por Oficiais de Justiça, em efetivo
exercício da função, para utilização em atividades que lhes sejam
próprias por dever de oficio.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o "caput" deste artigo
limita-se a um veículo, para cada Oficial de Justiça, no interstício
mínimo de três anos.

Art. 20 - A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei, antes
de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoa que não
preencha as condições contidas no art. 1°, acarretará o pagamento,
pelo alienante, do imposto dispensado, atualizado na forma da
legislação tributária.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita
ainda o alienante ao pagamento de multa e juros de mora previstos na
legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.

Art. 30 - A isenção será reconhecida pela Secretaria Estadual da
Fazenda, mediante a verificação prévia de condições estabelecidas.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará em trinta dias o disposto
nesta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003.
Carlos Pimenta
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Justificação: A isenção do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS - é hoje concedida a taxistas, que
usam o veículo no trabalho autônomo privado, e a deficientes físicos,
que são pessoas portadoras de necessidades especiais. A isenção é
justa, no primeiro caso por motivos sociais, e, no segundo, por
motivos humanitários.

O projeto de lei que aqui apresentamos utiliza igualmente os efeitos
extrafiscais do ICMS para atingir outro justíssimo objetiva: beneficiar
os Oficiais de Justiça, agentes que representam o próprio aparelho
estatal. Eles são os únicos servidores públicos que não têm à sua
disposição veículos para realizar a importante missão de intercâmbio
processual.

E o Oficial de Justiça o servidor público incumbido de diligenciar,
levando às partes e ao público em geral as decisões judiciais. Entre
suas atribuições diárias estão citações, intimações, notificações,
prisões, condução coercitiva de testemunhas, busca e apreensão,
arresto, despejos, penhoras e atos executivos em geral, estes,
geralmente de natureza conflitiva, além da prestação gratuita de
serviços à Justiça Eleitoral.

Como sua atividade é essencialmente externa à repartição pública, o
meio de locomoção é um mecanismo importante para o curso
processual, pois permite agilizar o cumprimento de ordens judiciais.

O problema da violência nas grandes cidades, a dificuldade para
localizar pessoas e, principalmente, as grandes distâncias a serem
percorridas em localidades do interior do Estado, que, muitas vezes,
não possuem sequer transportes públicos, exigem meios de
locomoção mais seguros e ágeis. Não restam dúvidas de que o
veículo, para tais servidores públicos, é um instrumento de trabalho
imprescindível, que contribui para a efetiva realização da justiça.

Da eficiência, da eficácia e da diligência dos Oficiais de Justiça
dependem a celeridade processual, o bom julgamento dos autos do
processo e a efetiva prestação jurisdicional. Dai, a necessidade e a
urgência de proporcionar a esses servidores os instrumentos para o
melhor desempenho da função, já que o Estado não lhes oferece
condições indispensáveis ao seu importante mister.

Nada mais justo, portanto, que conceder aos Oficiais de Justiça a
isenção de ICMS na compra do veículo. Em última análise quem será

WA
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beneficiado é o próprio Estado, que se servirá de uma frota de
veículos sem gastar um centavo na sua aquisição e manutenção. E
não se pode falar em renúncia fiscal, já que o Estado economizará
receita, pois, de outra forma, teria que adquirir, com recursos do
erário, veículos destinados aos Oficiais de Justiça para realizarem o
trabalho que lhes é próprio por dever de ofício.

Mais do que economia para o erário, a isenção de ICMS para esses
servidores públicos é na verdade um investimento. O retorno virá sob
forma de maior eficiência no trabalho realizado por agentes mais bem-
equipados para o desempenho de suas tarefas. E é sabido que o
exercício mais intenso e eficaz do trabalho dos Oficiais de Justiça
muito concorre para a recuperação de receitas dos Estados, dos
municípios e da União, envolvidos em grande número de processo de
execuções fiscais, além de completar o círculo no esforço de combate
à criminalidade, que tanto aflige a sociedade.

Nunca é demais também mencionar que a quase totalidade dos
feitos impetrados no Judiciário mineiro tramitam sob o pálio da
gratuidade judiciária e, ainda, que em todo o Estado, os Oficiais usam
veículos próprios para o cumprimento das diligências, arcando com o
preço dos combustíveis e com os prejuízos materiais decorrentes do
desgaste do veículo.

Justifica-se o interstício mínimo de três anos estabelecido para o
benefício, uma vez que o bem adquirido será utilizado
especificamente no exercício do cargo de Oficial de Justiça.

Tendo em vista seus elevados objetivos, estamos certos de que o
projeto de lei aqui apresentado merecerá integral apoio de nossos
ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 938/2003
Proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica para unidade

consumidora localizada em área rural do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a redução do fornecimento de energia elétrica

para unidade consumidora localizada em área rural em todo o
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território do Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se unidade consumidora
localizada em área rural aquela que trabalha com:

- atividades que utilizem irrigação, tais como fruticultura e plantio de
hortaliças, grãos e outras;

II - atividades de silagem, beneficiamento de café, arroz e outras;
III - atividades relativas à pecuária de leite, suinocultura, avicultura e

outras;
IV - empresas que desenvolvam a agroindústria, bem como as que

exijam conservação de medicamentos e vacinas.
Art. 30 - Esta lei tem por finalidade proteger e garantir os direitos do

consumidor rural de energia elétrica.
Parágrafo único - Em caso de suspensão, corte ou apagão no

fornecimento de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - e as empresas do setor serão economicamente
responsáveis pelos prejuízos que causarem e terão que reparar os
danos causados aos consumidores, previstos nos arts. 14 e 22,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4 0 - Será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica
sobre o consumo excedente no setor rural.

Art. 5 0 - Caberá à ANEEL juntamente com a Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica - CGCE -, a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e às demais distribuidoras que atuam no Estado
criar alternativas que compensem a perda do volume de energia
elétrica gasta pelo consumidor rural em Minas Gerais.

Art. 60 - Fica a CEMIG obrigada a cumprir metas de oferta de
energia elétrica para atender à demanda posta pelo consumidor rural.

Parágrafo único- Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer com que o setor

rural tenha um tratamento diferenciado no Programa de Racionamento
de Energia Elétrica, para que não haja prejuízo com relação às
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diversas culturas animais e vegetais, suas beneficiadoras, as
agroindústrias e aquelas que utilizam a energia elétrica para captação
e bombeamento.

Trata-se de medida de interesse dos agricultores do Estado.
Nossa proposta visa proteger o setor de perda total na produção,

principalmente em atividades como pecuária de leite, suinocultura,
avicultura e hortaliças, além de evitar prejuízos na conservação de
medicamentos e vacinas.

De acordo com documento elaborado pela Federação da Agricultura
do Estado, 70% da produção mineira de leite são resfriados na
propriedade, e o setor tornou-se mais dependente de energia elétrica
nos últimos três anos em conseqüência da instalação dos tanques de
resfriamento e da coleta a granel. Além disso, seria difícil planejar uma
redução da atividade, já que a safra está crescendo este ano entre Se/o
e 7% em relação a 2000.

Deve existir a preocupação também em relação à perda física e da
qualidade na safra de grãos, principalmente milho e soja, pois os silos
dependem de energia elétrica para a secagem e armazenagem do
produto.

A fruticultura também seria prejudicada com o aumento da área
plantada, pois dependeria de novas ligações elétricas para irrigação
dessas áreas.

Segundo matéria publicada no jornal "Hoje em Dia", em 416/2001,
um apagão simulado realizado em uma fazenda, no interior de Minas
Gerais, provocou a morte de 20 leitões e outros ficaram debilitados
com diarréia provocada por falta de climatização adequada para a
manutenção da engorda até o abate.

Os serviços de telefonia e de fornecimento de água, gás e energia
elétrica são fundamentais para o desenvolvimento das atividades
humanas. Por essa razão, a Resolução n° 456, de 29/1112000, da
ANEEL, que é o órgão nacional responsável pela regulamentação e
fiscalização dos serviços de energia elétrica em todo o País,
normatizou as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A ANEEL estabelece, no art. 95 da Resolução n° 456, de 2000, que
as empresas fornecedoras de energia elétrica são responsáveis pelos
serviços prestados e que estes devem ser regulares, contínuos,
eficientes, seguros e disponíveis a todos os cidadãos.
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A Constituição Federal afirma, em seu art. 37, § 6 0 , que as

prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos
causados por terceiros. Assim também estabelecem os arts. 20, inciso
IV, 95 e 101 da Resolução n° 456, de 2000, da ANEEL, o art. 25 da
Lei n° 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e o Código do Consumidor,
em seu art. 14.

Diante do exposto e tendo em vista o interesse do setor rural,
esperamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 939/2003
Cria o Programa de Atendimento Geriátrico nos hospitais da rede

pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Atendimento Geriátrico nos

hospitais da rede pública do Estado.
Parágrafo único - O atendimento a que se refere o 'caput" deste

artigo será destinado à prestação de serviços de assistência médica
ambulatorial na área geriátrica, visando à promoção da saúde, ao
tratamento e à reabilitação da população idosa.

Art. 20 - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado
da Saúde, poderá firmar convênios com empresas privadas e
entidades da sociedade civil para dar cumprimento ao disposto nesta
lei.

Art. 30 - Cada unidade de atendimento disporá de um serviço de
marcação de consultas especialmente criado para esta finalidade.

Art. 40 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Mauro Lobo
Justificação: A geriatria é o ramo da medicina que trata da

assistência médica, psicológica e socioeconômica dos idosos. Essa
área da medicina vem conquistando um espaço crescente devido ao
progressivo envelhecimento da população. E fato que o avanço da
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medicina e o conseqüente aumento da expectativa de vida
tornaram o envelhecimento um fenômeno mundial.

De acordo com um levantamento da ONU, em 2025, cerca de 32
milhões de brasileiros terão mais de 60 anos, o que mostra a
necessidade de se formular uma política que leve em conta
perspectivas inovadoras, tais como a qualidade de vida e o
envelhecimento saudável, a fim de aumentar a integração das
pessoas idosas. Desenvolver atividades que promovam a reabilitação
e o bem-estar do idoso é uma forma de alcançar avanços na
qualidade de vida de um modo geral.

A Constituição Federal, em seu art. 230: e a Constituição Estadual,
de forma semelhante, em seu art. 225, proclamam o dever do Estado,
da sociedade e da família de amparar as pessoas idosas, defendendo
sua dignidade, seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Com
a aprovação deste projeto atenderemos a ordem constitucional do
País e progrediremos em relação ao setor social do nosso Estado.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.11312003, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a jornalista Daniela Arbex
pelas brilhantes matérias jornalísticas e prêmios recebidos. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 1.114/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Tip Top Bar e Restaurante
pelo transcurso do 740 aniversário de sua fundação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.115/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Guarani FM pelo
transcurso do 230 aniversário de sua criação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.116/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Algar pelo relevante
trabalho social realizado em nosso Estado. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 1.117/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
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formulada manifestação de aplauso à Asa Comunicação pelo
transcurso do 400 aniversário de sua criação. (- A Comissão do
Transporte.)

N° 1.118/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que seja
disponibilizado cadastro de crianças e adolescentes, matriculados no
ensino fundamental e médio da rede estadual, portadores de diabetes
e hipertensão. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.119/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Paraguaçu pelo transcurso do 92 0 aniversário de sua emancipação
político-administrativa.

N° 1.120/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Extrema pelo transcurso do 101 0 aniversário de sua emancipação
político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1.121/2003, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes
com vistas à reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro Balduino, no
Município de Canápolis.

N° 1.122/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Padre Geraldo Magela
Teixeira pelos 16 anos durante os quais dirigiu a PUC - Minas. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.123/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da
COOAVEMIG. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.124/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja enviado
ao Secretário da Cultura pedido de informações sobre a não-
implantação do Fundo de Recuperação do Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico.

N° 1.125/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja enviado
ao Presidente do IPSEMG pedido de informações sobre a razão do
cancelamento da pensão da Sra. Nivia Aparecida Badaró. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.126/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhada ao Chefe do DETRAN-MG denúncia apresentada
pelo Sr. Martius Taciturno Nascimento referente à segurança nos
portões de entrada do prédio daquele órgão.

N° 1.127/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Chefe da Polícia Civil denúncias de possíveis
irregularidades no setor de vistoria e emplacamento de veículos do
DETRAN-MG. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.128/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Corregedoria de Policia Civil denúncia contra o
Delegado de Polícia Marco Aurélio Shauke Piavisana. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 1.12912003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitado à Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos da Infância e da Juventude desta Capital que preste
informação quanto às providências que tomou com relação à denúncia
formulada por Fátima Aparecida Moreira, referente a fatos que
envolvem a menor Ketlen Marques Silva. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Jô Moraes.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Rêmolo Aloise, Srs. Deputados, visitantes, imprensa, povo de Minas
Gerais, tenho dois assuntos a tratar nesta tarde. Antes de abordá-los,
faço coro com as palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e presto
homenagem - em meu nome, em nome do meu partido e dos
companheiros aqui presentes - a um brasileiro que fez da sua vida
parte da história do País e que merece ser reverenciado: o jornalista
Roberto Marinho. Aos 98 anos de idade, deixa-nos exemplo a ser
seguido.

Inicio esta homenagem destacando dois extremos da sua vida. Aos
20 anos, assumiu a direção de jornal do Rio de Janeiro. A partir daí
construiu um império de comunicação invejável. Provou que o jovem
do início do século passado tinha muito a contribuir com o jornalismo e
com a grande imprensa brasileira. Mostrou que o jovem tem de ser
arrojado e firme nos seus propósitos, tem de ocupar posições de
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destaque e tem de valorizar o trabalho familiar. Hoje vemos a
importância disso. O Governo Federal lança o Programa Primeiro
Emprego, e o Governo Estadual também implanta essa filosofia no
Estado.

Outro extremo da vida do jornalista Roberto Marinho serve de
exemplo e estimulo às pessoas, que, muitas vezes, ao chegarem aos
60 anos, acreditam que já contribuíram bastante. Ele, aos 68 anos,
criou a Rede Globo de Televisão, hoje um dos conglomerados de
empresas mais respeitados do mundo.

Atualmente muitas empresas não aceitam trabalhadores com mais
de 40, 45 anos, discriminando-os. Então, trabalhadores com 45 anos,
em plena capacidade intelectual, encontram as portas do mercado de
trabalho fechadas. O jornalista Roberto Marinho mostrou exatamente
o contrário; serviu de exemplo para muitos: criou uma grande
empresa.

A Fundação Roberto Marinho é sem dúvida a iniciativa privada mais
bem-sucedida na defesa do patrimônio histórico do País. Observamos
várias ações da Fundação: a defesa do meio ambiente, da ecologia,
da flora e da fauna. Há vários motivos para, neste momento,
reverenciarmos esse brasileiro que lutou até o último minuto de vida,
provando que é preciso acreditar no jovem, na força de trabalho da
família, e nas pessoas da terceira idade.

Homenageio também a TV Grande Minas, empresa afiliada à Rede
Globo, em Montes Claros. Essa emissora é hoje a maior for9a de
integração do Norte de Minas. Integra mais de 180 municípios. E uma
instituição que defende a cultura e a história do povo norte-mineiro.
Cumprimento especialmente o Dr. Heitor, administrador da TV Grande
Minas. No ano passado, homenageamos a TV Grande Minas, mas
agora renovamos nossas homenagens, cumprimentando os
funcionários que têm prestado grandes serviços ao Norte de Minas, ao
vale do Jequitinhonha e ao centro do Estado.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte)* - Aproveito suas
palavras para prestar homenagem ao grande jornalista Roberto
Marinho, que marcou o crescimento e a história do País. Graças ao
seu dinamismo, competência e crença, transformou a imprensa
brasileira numa das mais modernas e avançadas e, aos 60 anos de
idade, criou a Rede Globo, a maior empresa de comunicação da
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América Latina. Portanto, em nome da Bancada do PL, faço coro
com suas palavras.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado. Estão aqui dois ícones da
imprensa mineira, Eliseu e Fagundes, resultantes do movimento que
tomou conta da imprensa brasileira nos últimos anos. Como bem
disse Roberto Marinho, a imprensa tem de ter compromisso com a
ética e com a verdade, economizando palavras, mas não se afastando
da veracidade dos fatos. Há raríssimas exceções, como a imprensa
marrom, comprometida com interesses particulares, e não com a
sociedade. Entretanto, a maior parte presta inestimável serviço ao
povo brasileiro, no mister de informar. Portanto, prestamos
homenagens à Rede Globo de Televisão, extensivas aos jornalistas
que trabalham diuturnamente.

Tenho outro assunto a tratar. Mais uma vez, houve manifestação do
Ministério Público em relação ao movimento dos Prefeitos de Minas
Gerais, que buscam maiores receitas e condições para os municípios.
Para nossa surpresa, o MP, radicalmente, disse, em pré-linhas, que
tomará providências. Não houve paralisação de serviços essenciais à
população mineira. Logo, entendo legítima a manifestação, porque é
inadmissível Prefeituras sentirem na pele e na carne queda de 40% do
FPM e aceitarem passivamente os recursos destinados pelo Planalto
aos municípios brasileiros. Não é possível manter serviço de
educação à altura nem continuar a transportar os alunos, o que é
responsabilidade do Estado; não é possível continuar com os PSF5
sem o dinheiro para comprar gasolina, pagar médico, enfermeira e
agentes de saúde; não é possível que as Prefeituras continuem dando
assistência aos trabalhadores rurais, patrolando e cascalhando
estradas e pagando a taxa de iluminação pública. Muitas Prefeituras
assumiram o ônus do pagamento da taxa de iluminação pública, sem
que um movimento dessa natureza se desencadeasse.

O MP estranhamente fala sobre retaliações e casos de
"impeachment" de Prefeitos que, com coragem e ousadia, paralisaram
as atividades não essenciais dos seus municípios. Isso é um contra-
senso. Infelizmente, só quem não conhece a verdade e a realidade do
que ocorre nos municípios mineiros pode emitir parecer dessa
natureza e de tamanha responsabilidade.

0 Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Carlos



208
Pimenta, acompanho atentamente o seu pronunciamento.
Concordo com o que V. Exa, assevera em relação aos municípios
menores, ou seja, com menos de 20 mil habitantes. Esses são os que
sofrem mais com a queda de 40% no FPM, pois mais de 80% de sua
arrecadação provêm desse Fundo.

Porém, há uma notícia boa. No "site" do Tesouro Nacional, de hoje,
a Secretaria do Tesouro Nacional anuncia aumento de 27% em
agosto, ou seja, previsão de repasse com 27% a mais em relação ao
mês de julho. Isso significa que a queda de 40% nos meses de junho
e julho será reposta pelo menos em 27%. Isso não deixa de aliviar o
problema, mas ele ainda é preocupante.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o seu aparte. Entendo que a
grande oportunidade de normatizar essas questões acontecerá com a
reforma tributária. Nenhum Prefeito, em sã consciência, pode esperar
bons ventos ou boa-vontade do Palácio do Planalto. Para executar
uma programação, tem de ter certeza do que acontecerá. Essa
oportunidade acontecerá transformando-se as contribuições
provisórias, aliás, eternamente provisórias, em impostos. No momento
dessa transformação, elas constituirão o bolo para a formação do
FPM ou FPE. Como nunca deixarão de ser provisórias, iludem-se os
contribuintes e o povo. Então, devem-se tomar atitudes para que se
estabeleça a estabilidade no repasse dos recursos das receitas dos
municípios.

Ontem, solicitei manifestação da Mesa. Posteriormente, o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva disse que se realizará audiência pública no dia
13. Ela é importante, mas volto a afirmar, Sr. Presidente, que é
necessário tomada de posição desta Casa. Certamente, com essa
audiência pública, esses temas serão discutidos com mais
profundidade, principalmente diante da reforma tributária. Porém, é
necessário que a Mesa e os Deputados posicionem-se politicamente,
mostrando que o parlamento, o Legislativo mineiro não concorda com
a forma de tratamento dada pelo Governo Federal aos nossos
municípios, às cidades brasileiras e, principalmente, ao Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho.
• Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente e amigo Deputado
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Rêmolo Aloise, querido amigo e ilustre parlamentar Dalmo, querida
Lúcia, colegas presentes, amigos da imprensa, das galerias e
telespectadores que acompanham nossos trabalhos pela TV
Assembléia. Estive ontem no Ministério Público, com o Procurador
Gilvan. Não era minha intenção voltar a esse assunto hoje, mas cabe
a todos nós, agentes públicos, neste momento ímpar da história
brasileira, ser exemplo, ter clareza e consciência para dirigir o País, os
Estados e os municípios conforme os ventos da grande transformação
que se vislumbra. Este é um momento extraordinário da nossa
história. A crise dos municípios e dos Estados é antiga. A reforma
tributária tanto falada e só agora enfrentada vem, dentre outros
objetivos, enfrentar esse grave problema da Federação, a
arrecadação dos municípios e dos Estados, que hoje realmente está
distorcida. Na época da ditadura, em 1964, tivemos centralização do
poder em todos os níveis, inclusive na arrecadação, onde os
municípios e Estados perderam, com Governadores nomeados e
parte dos municípios, estâncias e Capitais com mandatários
nomeados, transformando-se o Estado em um arremedo. Com  a
Constituição de 1988, tivemos um pequeno reequilíbrio da distribuição
dos recursos. O Brasil, na década de 80, considerada década perdida,
e também na de 90, não apresentou crescimento.

Temos aí dois graves vetores. Se o País não crescer, não hverá
recursos. O Estado é reflexo da condição do País. Quando a
economia e o País crescem, temos empregos, divisas e,
conseqüentemente, arrecadação muito maior para fazer face aos
problemas. Tivemos um período recessivo nas décadas de 80 e 90,
onda recessiva que vivemos até hoje, fruto da política que vinha
acontecendo. Em conseqüência disso, o Governo Luta enfrentou, no
primeiro semestre, os efeitos de um País pré-falimentar. Sem
'mudança na política econômica, sem a reforma tributária não teremos
uma alteração dessa situação. Diante deste momento, é preciso
haver, acima de tudo, responsabilidade de todos os agentes públicos.

Como nosso querido amigo Dalmo dizia ontem, na reunião, vamos
fazer a Frente Municipalista, vamos defender os municípios, vamos
defender a redistribuição dos recursos em todos os níveis. Não há
recurso da União, dos Estados, dos municípios, tudo é Brasil. Cada
ente da Federação tem seu papel e sua responsabilidade. Mas vamos
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fazer tudo dentro da lei, dentro do Estado democrático. Gostaria de
defender a ação do Ministério Público, que não foi contra o movimento
dos Prefeitos. Nosso querido amigo Dalmo, brilhante como sempre,
quando aqui são abordadas as questões do Ministério Público, tem
sido um lúcido defensor das posições do Ministério Público, quando
vão ao encontro dos anseios da legalidade e da justiça.

E isso que discutimos ontem no Ministério Público com o Dr. Gilvan.
O MP não é contra nenhum movimento, seja de Prefeitos, seja de
outros segmentos. Nós também não somos, muito pelo contrário.
Como bem disse o Prefeito Fassarela, Prefeito, Governador e Juiz não
podem fazer greve. Esse não é papel de agente público.

Os Prefeitos deram um péssimo exemplo. Tanto que hoje, Deputado
Rêmolo Aloise, os próprios Prefeitos mudaram o tom. Ao Prefeito,
como detentor de um cargo público, cabe trabalhar, porque, quando
era candidato a Prefeito, já sabia da situação econômica do País.
Essa crise nacional não vem de hoje ou de ontem. Há muitos anos, os
municípios vivem em crise. Na legislatura de 90, estávamos na Casa,
quando os municípios já viviam em crise. Podemos fazer movimentos,
mas devem ser dentro da legalidade. Vamos transformar o País,
porque essa é nossa função.

Gostaria de deixar o registro da ação do MP em defesa das
Prefeituras, mas contra a exorbitação no cargo. Os Prefeitos, quando
falam em greve, estão desertando. Isso não cabe a nenhum Prefeito.
Fechar uma escola não é fechar um serviço essencial, amigo Dalmo?
Fechar um posto de saúde com as já precárias condições,
principalmente dos pequenos municípios, não é fechar um serviço
essencial? Isso é crime, assim como outros crimes que são praticados
no País.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte)* - Deputado Roberto
Carvalho, em que pese sua colocação em relação aos Prefeitos não
poderem fazer greve, quero chamar a atenção para algo em que
temos insistido, e continuaremos a insistir em dizer. Nos últimos oito
anos do Governo Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária do
País passou de 22% do PIB para 38%. Estamos com uma
concentração demasiada de recursos nas mãos do Governo Federal.
São recursos que vão para o pagamento de juros e há recursos que
não vão para investimentos na área social. O povo votou em Luiz
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Inácio Lula da Silva porque não queria a continuidade desse
processo.

A meu ver, as coisas estão ficando graves no País porque o povo
votou com esperança de mudança. No entanto, o discurso tem sido
sempre o mesmo, de que não é fácil porque as coisas já vêm de muito
antes. Quando os Prefeitos paralisam as funções na Prefeitura, não
significa simplesmente que estão entrando em greve. Isso ocorre
porque, no final do mês, não estão conseguindo pagar seus
servidores, não têm como comprar medicamentos ou não têm
condições de fazer as escolas funcionarem. Estão dando um grito de
alerta.

Sou amplamente favorável ao que os Prefeitos estão fazendo,
porque no País ninguém agüenta mais tanta incoerência. Estamos
cansados de ver governos que são eleitos com uma proposta e,
depois que estão no poder, esquecem-se delas. Mas estão
esquecendo-se muito rápido, pois não estão esperando nem um ou
dois anos para mudar. No primeiro ou no segundo mês depois de
empossados, os Governos já se esquecem do que diziam em suas
propostas eleitorais. A situação está muito difícil. Estamos vivendo um
clima que está me preocupando.

Estamos vivendo clima preocupante. Já presenciamos momentos
históricos graves e estamos sentindo no ar a gravidade da situação.
Há algumas ações acontecendo para a geração de emprego e renda,
como o caso da construção da Usina Capim Branco, no Triângulo
Mineiro, entre os municípios de Araguari e Uberlândia. Essa área está
sendo ocupada por 30 ou 40 trabalhadores rurais do MST, que estão
impedindo a construção do canteiro de obras. Olhem a situação a que
estamos chegando! Defronte ao mesmo local, 100 trabalhadores
urbanos estão acampados, esperando o início da construção da usina
e, também, fazendo movimento. Trata-se, portanto, de situações de
confronto. Portanto, a lei e ordem devem prevalecer. Por outro lado, é
perigoso termos no Governo pessoas que sempre pregaram
movimentos contra a lei. Torna-se necessário que o Governo, em
todos os níveis, seja firme em suas posições, pois a situação ficará
muito mais grave. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado Leonídio
Bouças, inteligência sempre brilhante. Discordo de algumas
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colocações de V. Exa. Primeiro, os que estão no Governo nunca
foram contrários à lei, mas a favor da justiça. Aliás, o que este País
mais precisa é de justiça. Segundo, o Governo Lula, do qual todos
devem orgulhar-se, está cumprindo rigorosamente toda a agenda
colocada durante sua campanha, inaugurando tempos novos. Nós,
que não estamos acostumados ao novo, custamos a ver isso.

Esta Casa realizou seminário sobre a reforma tributária. Participei,
junto com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, da entrega das propostas
resultantes desse seminário ao relator da reforma tributária, Deputado
Virgílio Guimarães. Esse fato foi inédito. Nunca tivemos Governo que
dialogasse com a sociedade e ouvisse todos os segmentos sociais. O
Deputado Virgílio Guimarães foi a todos os Estados ouvir os
trabalhadores, empresários e Assembléias Legislativas. Isso foi
inédito, porque o Governo Lula respeita a voz popular e quer construir
um País com todos e de todos para todos. Com a reforma tributária
superaremos os problemas que o Deputado Leonídio Bouças acaba
de apontar. Como disse muito bem, há oito anos tínhamos uma
situação, enfrentada pelo Governo Lula. Falava-se em reforma
tributária, que nunca foi encarada, de modo a possibilitar sua
realização. E, com a participação decisiva da sociedade, a reforma
está sendo feita. Esta Assembléia deu sua contribuição, que consta do
relatório. Os Deputados participaram, e a sociedade civil foi chamada.
Há oito anos não tínhamos um centavo investido em habitação
popular. O Governo Lula determinou investir R$5.400.000.000,00 em
saneamento e habitação popular. E, assim, está ocorrendo com outros
temas.

Lamentavelmente, o tempo está se esgotando, mas continuaremos
o debate. Sim ao movimento e à reforma tributária; não àqueles que
desrespeitam a lei. Vamos fazer justiça neste País. E o Governo Lula
inaugurará um novo tempo, de justiça e de esperança, como sempre
prega o meu querido amigo Miguel Martini.

O Deputado Leonídio Bouças (em aparte)* - Deputado Roberto
Carvalho, devo congratular-me com o Governo Lula, pois realmente a
reforma tributária e outras tão prometidas estão saindo do papel.
Tenho chamado a atenção para a incoerência, mas estão no caminho
certo. Sou um dos que querem que tudo dê certo, que o País dê certo.
Por isso, agradeço o aparte concedido por V. Exa., um Deputado tão
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brilhante e um dos maiores especialistas em reforma tributária, que
entende os anseios do povo de Minas e do Brasil.

O Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado Leonídio
Bouças. Sua voz é sempre inteligente.

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

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 20 Parte da reunião, com a V 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 Durval Angelo - Sr. Presidente, como V.Exa pode

perceber, não há número regimental para a continuação dos
trabalhos. Solicito que encerre a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
8, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 8/8/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Ivair Nogueira - José Henrique

- Maria José Haueisen - Marília Campos - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira, dia ii, às 20 horas.
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ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 24/6/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Célio Moreira, Chico
Simões, Dalmo Ribeiro Silva, Jayro Lessa e Rêmolo Aloise. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos
Projetos de Lei Complementar n os 11 e 12/2003 (relator: Deputado
Gustavo Valadares, em virtude de redistribuição) e 18/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista); dos Projetos de Lei n os 3, 227, 345, 440 e
519/2003 (relator: Deputado Paulo Piau); 140, 336, 338, 524, 682,
219, 349, 356 e 707/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em
virtude de redistribuição no caso dos cinco primeiros projetos); 598 e
709/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição no caso do primeiro projeto); e 646/2003 (relator:
Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição). Os pareceres
sobre o Projeto de Lei Complementar ri 0 14/2003 e o Projeto de Lei n°
129/2003 deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de
prazo solicitada pelos relatores Deputados Gustavo Valadares e Pauto
Piau, respectivamente. Os Projetos de Lei no

s 299, 88, 94, 135, 137,
142, 155, 159, 161, 188, 193, 216, 223, 225, 230, 236, 242, 268, 298,
331, 339, 348, 352, 369, 395, 449, 478, 482, 532, 534, 537, 567, 574,
601, 604, 611, 618, 641, 655, 673, 686, 706, 735 a 737, 739, 741 e
746/2003 deixam de ser apreciados. São aprovados requerimentos
para que os Projetos de Lei n os 48, 50, 386 e 388/2003 sejam
convertidos em diligência ao IEF; os Projetos de Lei n os 125, 127, 198,
464, 530 e 587/2003, à Secretaria da Fazenda; o Projeto de Lei n°
346/2003, às Secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
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de Desenvolvimento Econômico; o Projeto de Lei n° 373/2003, à
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes; o Projeto de Lei n°
379/2003, às Secretarias da Fazenda e Desenvolvimento Econômico;
o Projeto de Lei n° 476/2003, à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; o Projeto de Lei n° 550/2003, à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; o Projeto de Lei n°
667/2003, às Secretarias da Fazenda e de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; e o Projeto de Lei n° 766/2003, à Secretaria de
Planejamento e Gestão. Os Projetos de Lei Complementar n os 10 e
13/2003 e os Projetos nos 4, 24, 329, 36, 99, 114, 118, 121, 122, 128,
184, 196, 314, 317, 322, 323, 325, 328, 30, 332, 374, 410, 465, 479,
480, 483, 543, 545, 548, 573, 586, 606, 609, 616, 636, 640, 669, 676,
680, 704, 705, 712 e 767/2003 são retirados da pauta. Na fase de
discussão dos pareceres dos relatores que concluem pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos
Projetos de Lei n os 181 e 450/2003 (relator: Deputado Paulo Piau) e
229/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares), o Presidente defere
os pedidos de vista do Deputado Chico Simões. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°5 67 e 150/2003
na forma de substitutivos que receberam o n° 1; 143/2003 com as
Emendas nos 1 e 2; 354/2003 com a Emenda n° 1; 625 e 693/2003
com emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau);
75, 138, 380 e 175/2003, este último na forma do Substitutivo n°1,
375, 376 e 525 na forma de substitutivos que receberam o n° 1;
426/2003 com a Emenda n° 1; 600/2003 com as Emendas n

o
s 1 a 3;

643/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 668/2003 com as Emendas n°
s 1 e 2; 728/2003 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 83/2003 na forma do Substitutivo n° 1; 633, 738 e
768/2003 (relator: Deputado Ermano Batista); 273/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas nos 1 a 6, resultantes de propostas
de emenda apresentadas pelo Deputado Paulo Piau (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 511, 538, 634 e 603/2003, os
três últimos na forma de substitutivos que receberam o n° 1 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). 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, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gilberto Abramo - Gustavo

Valadares - Ermano Batista.
ATA DA iV REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 2/7/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Gilberto Abramo e Cecília Ferramenta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta,
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 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação doPlenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 88712003, da Deputada Ana Maria.
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 Alberto Pinto Coelho em que
solicita a realização de audiência pública no Município de Monte
Verde, para promover debates em torno do Projeto de Lei Federal n°
4112003, que se refere ao prazo para criação de municípios; do
Deputado Gustavo Valadares em que solicita a realização de
audiência pública para debater e orientar pareceres sobre os projetos
de lei que criam regiões metropolitanas, com os convidados que
menciona; dos Deputados Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião
Navarro Vieira e Ermano Batista em que solicitam a realização de
audiência pública visando a ouvir os Prefeitos dos municípios que
foram emancipados nos últimos sete anos e avaliar os benefícios e as
dificuldades enfrentadas após a emancipação: Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2003.
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Gilberto Abramo, Presidente - Zé Maia - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 5/8/2003

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. 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 debater a situação funcional dos
servidores "ad hoc" da Policia Civil e comunica o recebimento dos
seguintes ofícios: dos Presidentes das entidades de cblasse da Polícia
Civil de Minas Gerais, em que extemam profundo respeito por este
Poder Legislativo, lamentam os fatos ocorridos no dia 25 de junho
último e condenam a utilização da expressão "banda podre" por certos
parlamentares; do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, em que,
atendendo a solicitação desta Comissão, informa os valores
arrecadados referentes à Taxa de Segurança Pública nos exercícios
de 2001 e 2002; dos Prefeitos de Riachinho e Buritis e do Presidente
da Câmara dos Vereadores de Buritis, em que informam sobre os
bons serviços prestados por funcionários daquelas Prefeituras à
Polícia Civil e à sociedade e solicitam sejam feitos esforços para que
esses funcionários tenham proventos e benefícios compatíveis com as
funções que realizam; do Sr. Antônio Augusto Anastasia, em que
agradece o convite para participar desta reunião e informa que, devido
a compromissos inadiáveis anteriormente assumidos, não poderá
comparecer; e do Vereador José Edvaldo Tavares de Miranda, de
Brasilândia de Minas, em que destaca a importância desta reunião e
ressalta a relevância dos serviços prestados pelos servidores "ad hoc"
aos municípios mineiros. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, em que
solicita seja realizada reunião desta Comissão em Juiz de Fora, para
serem ouvidos o Delegado da 7a DRSP-MG, Sr. Antônio Garcia de
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Freitas, e o Delegado Eurico da Cunha Neto sobre furtos de
cargas, desmanche de veículos, receptação e adulteração de 84
caminhões emplacados naquele município; Maria Tereza Lara, em
que solicita seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar
com vistas a maior segurança no Bairro Lindéia, Capital; Sargento
Rodrigues, em que solicita seja enviado ofício ao Chefe da Polícia
Civil com vistas a que sejam dadas orientações aos Delegados
Regionais para que os servidores "ad hoc" ou os servidores cedidos
pelas Prefeituras Municipais, por meio de convênios, não exerçam
nenhuma função de natureza policial, mas apenas funções
burocráticas, e, ainda, que a Corregedoria fiscalize o cumprimento dos
respectivos convênios; e desta Comissão, em que solicita seja
enviado ofício ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que proceda a
estudos para assegurar a contagem do tempo de serviço dos
servidores "ad hoc" ou servidores cedidos por Prefeituras Municipais à
Policia Civil, por meio de convênio, como pontuação específica para
fins de classificação prevista em edital dos futuros concursos públicos
para preenchimento de vagas na Polícia Civil. A Presidência destina
esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos
Srs. Sérgio Francisco de Freitas, Superintendente de Planejamento,
Gestão e Finanças da Polícia Civil, representando o Sr. Otto Teixeira
Filho, Chefe da Polícia Civil; Tânia Darc dos Santos, representando o
Sr. Francisco Eustáquio Rabelo, Corregedor-Geral da Polícia Civil;
Simeão Lopes, Diretor do Instituto de Criminologia, representando o
Sr. João Lopes, Diretor da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL; e
Maria das Mercês Assis Cardoso, Presidente da Associação Integrada
dos Servidores "Ad Hoc" da Polícia Civil, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Biel Rocha.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N-
2/2003

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n.° 2/2003, de autoria da Ação Social
Arquidiocesana - ASA -, solicita a realização de uma audiência pública
para discutir o problema da moradia popular no Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 316/2003, a proposta foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, "a" do
Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
A ASA fundamenta a solicitação objeto deste parecer na gravidade

do problema habitacional no Estado e na necessidade de sensibilizar
a sociedade civil sobre o tema, em face da proximidade da realização
da P Conferência Estadual das Cidades.

De fato, a problemática afeta ao acesso à moradia é uma questão
que demanda o envolvimento crescente da sociedade civil na busca
de soluções para seu enfrentamento, garantindo-se maior legitimidade
às políticas públicas a serem implantadas, com a participação dos
beneficiários em sua definição e seu acompanhamento.

A Conferência das Cidades tem, justamente este objetivo: definir
diretrizes para uma política urbana, democrática e sustentável, com a
participação direta da população. A Conferência Estadual das Cidades
constitui uma das etapas de realização da Conferência das Cidades,
evento promovido pelo Ministério das Cidades, a ser realizado em
outubro deste ano. Esse evento, de âmbito nacional, conta com •a
realização de etapas preparatórias nos níveis municipal e estadual.
Minas Gerais aderiu à proposta, já tendo constituído uma equipe de
mobilização, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

O evento, que terá como tema "A Cidade para Todos", tem como
lema a construção de uma política democrática e integrada para as
cidades. Em conformidade com as reivindicações históricas dos
movimentos de luta por moradia do País, a Conferência adotará o
conceito ampliado de habitação, que incorpora, além do acesso à
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moradia propriamente dita, as dimensões de transporte, trânsito
seguro, lazer e saneamento, este entendido como abastecimento de
água, esgoto, coleta de lixo, drenagem e controle de vetores. A
Conferência Estadual desenvolverá seus trabalhos a partir do tema e
do lema nacionais, abordando o seguinte temário: transporte, trânsito
e mobilidade urbana; meio ambiente; habitação; saneamento;
desenvolvimento urbano e desenvolvimento econômico e social.

A Conferência Nacional contará com a participação de 2.500
delegados, sendo 123 representantes do Estado de Minas Gerais e
escolhidos pela Conferência Estadual das Cidades, a partir de
indicações das Conferências Municipais. Esses delegados irão definir
diretrizes para a elaboração de uma política de desenvolvimento
urbano em conformidade com esse novo conceito de habitação.

Consideramos, pois, extremamente importante o envolvimento da
Assembléia Legislativa no processo de divulgação da Conferência,
com a promoção de um evento que qualifique a participação dos
cidadãos mineiros nas diversas etapas de sua realização. Para tanto,
seria interessante o acolhimento da Proposta, realizando-se uma
audiência pública, com a participação de representantes das 40
associações microrregionais do Estado e das entidades da sociedade
civil afetas à luta pela melhoria da qualidade de vida urbana e de
acesso a bens e serviços urbanos. Sugerimos, ainda, que sejam
convidadas a equipe de mobilização do evento em Minas Gerais,
coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, e a Gerência de Desenvolvimento Urbano de Minas
Gerais, da Caixa Econômica Federal.

Conclusão
Manifestamo-nos, assim, pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 2, com a conseqüente realização de uma audiência
pública, conforme o previsto pelo art. 289, § 2°, do Regimento Interno,
para a divulgação da 1  Conferência Estadual das Cidades e
discussão de seu temário.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 2003.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Leonardo

Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°208/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em epígrafe,
originado do Projeto de Lei n° 1.123/2000, arquivado na legislatura
anterior e agora desarquivado nos termos do art. 232, inciso XXXII, do
Regimento Interno, define critérios para correção de débitos tributários
em atraso com o Tesouro do Estado.

O projeto de lei foi apreciado inicialmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Cabe, agora, a esta Comissão apreciar a matéria.

Fundamentação
A nova modalidade de correção dos débitos tributários estaduais, se

adotada, resultará em impacto negativo para a receita estadual, bem
como provocará reflexos na situação financeira e orçamentária, uma
vez que a estimativa de recuperação dos créditos, seja na via
administrativa seja por meio de execução de dívida ativa tem por
estimativa o valor de correção com base na taxa SELIC - Sistema
Especial de Liqüidação e Custódia -, daí porque a substituição da
correção pela TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo -, não é
recomendável em um momento em que o Estado necessita realiza
grande esforço para recompor sua receita.

O Estado tem autonomia para disciplinar a correção monetária para
fins de quitação de tributos em atraso, e a taxa SELIC já vem sendo
praticada pela Secretaria de Estado da Fazenda, com amparo, até
mesmo, em decisões dos tribunais superiores, que se pronunciaram a
favor da validade da taxa SELIC para fins de correção de créditos
tributários.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei

n° 208/2003.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Irani Barbosa, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 7/8/2003, as seguintes
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comunicações:

Da Deputada Jô Moraes, comunicando o seu afastamento do
território nacional do dia 11/8 a 3/9/2003 por motivo de viagem à
China e ao Vietnam. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Roberto Marinho, ocorrido em 6/8/2003, no Rio de Janeiro, RJ. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA & REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 3/7/2003

Às 91h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen e Doutor Ronaldo, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Roberto Carvalho.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José
Haueisen, 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 aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em
audiência pública, o impacto ambiental causado pela estação de
tratamento de esgoto da Região Leste de Belo Horizonte. A seguir, a
Presidente registra a presença dos Srs. José Maria dos Santos Júnior,
Promotor de Justiça da Promotoria de Meio Ambiente, Patrimônio
Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo; Carla Maria Vasconceilos
Froes, Secretária Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Belo
Horizonte; Maria do Rosário Pinheiro de Carvalho Meio, engenheira
da Divisão de Saneamento da FEAM; Rômulo Perilli, da Assessoria
Metropolitana da COPASA-MG, e Welza Ribeiro Leite dos Reis,
representante das Comunidades Caetano Furquim, Casa Branca e
Taquaril, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Roberto Carvalho, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, cada um por sua
vez, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2003.
Fábio Avelar, Presidente.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
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METRÔ, EM 6/8/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira, Gustavo Valadares e Marília Campos,,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Manha Campos,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a se discutirem e
votarem proposições da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 818/2003,
às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Marília Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 466/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei sob
comento tem por objetivo seja dada a denominação de Vereador
Vicente Bernardes Dias ao trecho da Rodovia LMG-737 que liga o
Município de Guimarânia à BR-365.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, que apresentou,
vem agora a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em primeiro lugar, convém esclarecer que a emenda referida no

relatório trata de corrigir erro material verificado no projeto no que se
refere ao trecho rodoviário a receber denominação. Por isso somos
favoráveis ao seu acato.

Com relação ao mérito da honraria, cabe observar, conforme
salienta o autor do projeto, que o Vereador Vicente Bernardes Dias foi,
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sem dúvida, uma das grandes personalidades públicas do
Município de Guimarânia, visto que, tendo sido reeleito várias vezes
até aposentar-se em 1983, notabilizou-se como político incansável na
busca da promoção do bem-estar da comunidade.

Nada mais justo, portanto, que a esse memorável cidadão seja
prestada homenagem pelo empréstimo de seu nome para denominar
próprio público.

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

466/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de agosto de 2003.
Adaiclever Lopes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 11/8/2003
Presidência do Deputado Doutor Viana

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

- Comparecem os Deputados:
Ana Maria - Doutor Viana - José Milton - Laudelino Augusto -

Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 20h1 5min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 12, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).	 -

ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 5/8/2003

As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Viana, Gilberto Abramo e Luiz Humberto Carneiro, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Geraldo Frutuoso
Coelho, Diretor-Secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Bom Jesus do Galho, encaminhando abaixo-assinado dos associados
desse Sindicato, contendo cópia de carta enviada ao Presidente da
República, em que fazem considerações e reivindicações relativas à
reforma agrária. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 767/2003, no 1° turno (Deputado Gilberto Abramo);
Mensagem n° 85/2003, em turno único (Deputado Luiz Humberto
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Carneiro). 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, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei n° 577/2003 (relator: Deputado Luiz Humberto
Carneiro). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
92712003. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Padre Joãd - Gilberto Abramo - Luiz

Humberto Carneiro.
ATA DA isa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 7/8/2003
As iOhlSmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Delegado Regional Antônio
Garcia de Freitas e o Delegado Eurico da Cunha Neto sobre furto e
roubo de carga e desmanche de veículos em Juiz de Fora; a
receptação e adulteração de 84 caminhões emplacados nesse
município e o desaparecimento de alguns motoristas dos caminhões
furtados. Passa-se à 3 a 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 para que
seja solicitado ao Juiz da P Vara Criminal de Juiz de Fora que informe
a esta Comissão quantos processos tramitam nessa vara tendo como
denunciadas as pessoas que menciona e qual o motivo da liberação
destas; seja solicitada ao Delegado Regional de Juiz de Fora cópia de
inquéritos em que figuram as pessoas que menciona; e seja solicitado
ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal que sejam
intensificadas de forma permanente as operações conjuntas com as
Polícias Civil e Militar do Estado com vistas a coibir o aumento da
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criminalidade em nosso Estado, especialmente dos crimes de
tráfico de drogas, roubo de carga e desmanche de veículos. São
também aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que pede seja realizada audiência pública para discutir
a morte de detentos nas Delegacias de Furtos e Roubos e de Tóxicos,
bem como as condições de trabalho dos servidores dessas
Delegacias; e Alberto Bejani, em que pede seja solicitado ao Chefe do
DETRAN que informe se a empresa Estampa Placas e Letreiros tem
autorização desse órgão para confeccionar placas de veículos, quem
é o responsável por ela e há quanto tempo ela funciona. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão
sobre o assunto em pauta. Registra-se a presença dos convidados e
dos Inspetores da Polícia Federal Wallace Luís Wischansky e Luís
Heleno Lima Corrêa, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Alberto Bejani, 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 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, 12 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
REQUERIMENTO

Foi aprovado, na reunião ordinária de 12/8/2003, requerimento do
Deputado Célio Moreira solicitando a constituição da Comissão
Especial para, no prazo de 60 dias, Proceder a Estudos sobre a
Expansão do Metrô na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
doravante denominada Comissão Especial da Expansão do Metrô,
tendo sido designados para membros da •referida Comissão os
seguintes parlamentares: pelo BPSP: efetivos - Deputados Gustavo
Valadares e Vanessa Lucas; suplentes - Deputados Miguel Martini e
Fábio Avelar; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivo - Deputado Roberto
Carvalho; suplente - Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo -
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Deputado Célio Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 250/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 250/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de Agosto,
com sede no Município de ltuiutaba, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 250/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica 20 de Agosto,

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

20 de Agosto, com sede no Município de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 312/2003

Comissão de Redação
O Prõjeto de Lei n° 31212003, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Capitólio, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 312/2003
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Capitólio, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Capitólio, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Ana Maria - Sidinho do

Ferrotaco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 33312003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 333/2003, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica Marcos
Joele, com sede no Município de Passos, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 333/2003
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Marcos Joele, com

sede no Município de Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Marcos

Joele, com sede no Município de Passos.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 343/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 343/2003, de autoria do Deputado Alberto

Bejani, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Salva
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Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 343/2003
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Salva Vidas, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto

Salva Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Ana Maria - Sidinho do

Ferrotaco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 372/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 37212003, de autoria do Deputado Durval

Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro do Centro de Faria Lemos, com sede no Município de Faria
Lemos, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 372/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do

Centro de Faria Lemos - ACOBACEFA , com sede no Município de
Faria Lemos.

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

Comunitária do Bairro do Centro de Faria Lemos - ACOBACEFA, com
sede no Município de Faria Lemos.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 38912003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 38912003, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de
Dependência Química - CREDEQ, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 389/2003
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de

Dependência Química - CREDEQ, com sede no Município de
Vespasiano.

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

Recuperação de Dependência Química - CREDEQ, com sede no
Município de Vespasiano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 392/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 392/2003, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Lar São Mateus,
com sede no Município de Mateus Leme, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 39212003
Declara de utilidade pública a entidade Lar São Mateus, com sede

no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar São

Mateus, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 394/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 394/2003, de autoria do Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Federação Mineira de Boliche, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão, examinando o processo referente ao projeto em
epígrafe, constatou um equívoco no nome da Federação Mineira de
Boliche, a que se propõe dar o título de utilidade pública.

Para que o objetivo da proposição se concretize, decidimos retificar
o nome da entidade no art. 1°, em conformidade com decisão da
assembléia geral da Federação realizada no dia 25 de fevereiro de
2002 e averbada no Livro A do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
de Belo Horizonte sob o n° 15, no registro 58.874.

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

PROJETO DE LEI N° 394/2003
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Boliche, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira

de Boliche, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 398/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 398/2003, de autoria do Deputado João Leite,

que declara de utilidade pública a Associação Chance Internacional,
com sede no Município de Rio Acima, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 398/2003
Declara de utilidade pública a Associação Chance Internacional -

ACI , com sede no Município de Rio Acima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Chance

Internacional - ACI , com sede no Município de Rio Acima.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 401/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 401/2003, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, que declara de utilidade pública a Creche Pequeno
Cidadão, com sede no Município de Governador Valadares, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 401/2003
Declara de utilidade pública a Creche Pequeno Cidadão, com sede

no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Pequeno

Cidadão, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 404/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 404/2003, de autoria do Deputado Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede em São Pedro dos Ferros, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 404/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de São Pedro dos Ferros, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Pedro dos Ferros, com
sede nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana
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Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 416/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 416/2003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Casa São Francisco de
Assis, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 416/2003
Declara de utilidade pública a entidade Casa São Francisco de

Assis, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa São

Francisco de Assis, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 444/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 444/2003, de autoria da Deputada Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Irmã Dulce com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 444/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Irmã Dulce, com

sede no Município de Ipatinga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Irmã Dulce, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 445/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 445/2003, de autoria da Deputada Cecilia

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Pequeno Lar, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do ad. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 445/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Pequeno Lar, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 453/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 453/2003, de autoria • do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Grupo da 3 Idade
Arte de Envelhecer, com sede no Município de Sacramento, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 45312003
Declara de utilidade pública o Grupo da 3 Idade Arte de Envelhecer,

com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da 3 Idade Arte

de Envelhecer, com sede no Município de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 454/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 454/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública o Conselho
Metropolitano de Uberaba da Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 454/2003
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Uberaba

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Uberaba.

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

Metropolitano de Uberaba da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Uberaba.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 484/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 48412003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Divinésia, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a fôrma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 48412003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Divinésia, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Divinésia, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 486/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 48612003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Rural de Matinha, com sede no Município de Pará
de Minas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 486/2003

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Rural de Matinha - ACODERUM, com sede no
Município de Pará de Minas.

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

Comunitária de Desenvolvimento Rural de Matinha - ACODERUM,
com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 489/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 489/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Capoeira Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 489/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado

de Capoeira Grande, com sede no Município de Onça de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Povoado de Capoeira Grande, com sede no Município
de Onça de Pitangui.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 490/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 490/2003, de autoria do Deputado Mauri Torres,
que declara de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da
Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 49012003
Declara de utilidade pública a entidade Ordem dos Cavaleiros da

Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ordem dos

Cavaleiros da Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 497/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 497/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Caiçara, com sede no Município de Várzea da Palma, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 49712003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Caiçara, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Caiçara, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 502/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 502/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Várzea
da Palma, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 502/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Várzea da
Palma.

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

Comunitária do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 503/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 503/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de Várzea da
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Palma, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 503/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Jardim das Palmeiras, com sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 504/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 504/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Várzea da Palma, com sede no
Município de Várzea da Palma, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 504/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Várzea da Palma, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Várzea da Palma, com sede
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nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 505/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 505/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no
Município de São Gotardo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 50512003
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica

Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no Município de São
Gotardo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Respeitável

Loja Simbólica Deus, Caminho da Sabedoria n° 195, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 508/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 508/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do
Bairro Pinlar, com sede no Município de Várzea da Palma, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 508/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Pinlar de Várzea da Palma, com sede no Município de Várzea da
Palma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Pinlar de Várzea da Palma, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 509/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 509/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Beneficente do Bairro Pedras Grandes, com sede no Município de
Várzea da Palma, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 509/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Beneficente

do Bairro Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da
Palma.

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

Comunitária e Beneficente do Bairro Pedras Grandes, com sede no
Município de Várzea da Palma.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 510/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 510/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Associação Divino Mestre -
ASDIME, com sede no Município de Taquaraçu de Minas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°510/2003
Declara de utilidade pública a Associação Divino Mestre - ASDIME,

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

Mestre - ASDIME, com sede no Município de Taquaraçu de Minas.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°515/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 515/2003, de autoria do Deputado Luiz Fernando

Faria, que declara de utilidade pública a Federação das Associações
Comunitárias de Santos Dumont, com sede nesse município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 51512003
Declara de utilidade pública a Federação das Associações

Comunitárias de Santos Dumont, com sede no Município de Santos
Dumont.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Federação das

Associações Comunitárias de Santos Dumont, com sede no Município
de Santos Dumont.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 52612003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 526/2003, de autoria da Deputada Maria Olívia,

que declara de utilidade pública a Associação Itamontense de
Educação Infantil Criança Feliz, com sede no Município de Itamonte,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 526/2003
Declara de utilidade pública a Associação Itamontense de Educação

Infantil Criança Feliz, com sede no Município de Itamonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Itamontense de Educação Infantil Criança Feliz, com sede no
Município de Itamonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

527/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 527/2003, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Divisão de Assistência,
Recuperação e Educação Interdenominacional - DAREI -, com sede
no Município de Manhuaçu, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 527/2003
Declara de utilidade pública a entidade Divisão de Assistência,

Recuperação, Educação e Integração - DAREI -, com sede no
Município de Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Divisão de

Assistência, Recuperação, Educação e Integração - DAREI -, com
sede no Município de Manhuaçu.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 533/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 533/2003, de autoria do Deputado Bilac Pinto,

que declara de utilidade pública o Instituto da Criança e do
Adolescente Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Município de
Carmo da Mata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 533/2003

Declara de utilidade pública o Instituto da Criança e do Adolescente
Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Instituto da Criança e

do Adolescente Leonor Franciscani - ICA -, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 546/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 546/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Cachoeira de Minas, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 546/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Cachoeira de Minas, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Cachoeira de Minas, com
sede nesse Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 549/2003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 549/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade
Terapêutica Cruz de Carvalho, com sede no Município de Ouro Fino,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 549/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica

Cruz de Carvalho, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunidade Terapêutica Cruz de Carvalho, com sede no Município
de Ouro Fino.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 551/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 551/2003, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município
de Pedralva, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 551/2003
Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Franciscanas de

Nossa Senhora de Fátima - IFNSF, com sede no Município de
Pedralva.

WiL



251
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto das Irmãs

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima - IFNSF, com sede no
Município de Pedralva.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 55712003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n o 55712003, de autoria do Deputado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação do
Voluntariado de Varginha - Vida Viva, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 557/2003
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado de

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

Voluntariado de Varginha - Vida Viva, com sede no Município de
Varginha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 564/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 564/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Creche Casinha Feliz da
Comunidade Vila São José, com sede no Município de Belo Horizonte,
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foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 564/2003
Declara de utilidade pública a Creche Casinha Feliz da Comunidade

Vila São José, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Fica declarada de utilidade pública a Creche Casinha Feliz

da Comunidade Vila São José, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 56912003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 569/2003, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Tiradentes, com sede nesse município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 569/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Tiradentes, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Tiradentes, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 570/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 570/2003, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Caminho para Crescer, com sede no Município de Betim, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 570/2003
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Caminho para

Crescer, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Caminho para Crescer, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30_ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 588/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 588/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do
Alcoólatra de Uberaba - CEREA, com sede no Município de Uberaba,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 588/2003

Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação do Alcoólatra
de Uberaba - CEREA, com sede no Município de Uberaba.

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

Recuperação do Alcoólatra de Uberaba - CEREA, com sede no
Município de Uberaba.

Art. 2 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinhodo Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 59112003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 591/2003, de autoria do Deputado Roberto

Ramos, que declara de utilidade pública a Entidade Assistencial
Ricardo Gomes Soares, com sede no Município de Santos Dumont, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 591/2003
Declara de utilidade pública a Entidade Assistencial Ricardo Gomes

Soares, com sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Entidade Assistencial

Ricardo Gomes Soares, com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 593/2003

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 593/2003, de autoria do Deputado Sebastião
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Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Virginópolis, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 593/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Virginópolis, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Virginôpolis, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 596/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 596/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública o Núcleo da Associação
Beneficente às Crianças Carentes e Portadoras de Deficiência, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 596/2003
Declara de utilidade pública o Núcleo da Associação Beneficente às

Crianças Carentes e Portadoras de Deficiência, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Associação Beneficente às Crianças Carentes e Portadoras de
Deficiência, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°613/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 613/2003, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Associação da
Criança e do Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°613/2003
Declara de utilidade pública a Associação da Criança e do

Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS, com sede no Município
de Campos Altos.

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

e do Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS, com sede no
Município de Campos Altos.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 626/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 626/2003, de autoria do Deputado Adalclever

Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Projeto de
Salvação - APS -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
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aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 626/2003
Declara de utilidade pública a Associação Projeto de Salvação -

APS, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. r - Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto de

Salvação - APS, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 12/8/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rémolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 96/2003
(encaminha Veto à Proposição de Lei n° 15.592), do Governador do
Estado - Ofícios e telegrama - 2 8 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 940 a 942/2003 -
Requerimentos n°s 1.130 a 1.137/2003 - Requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Andrada, Doutor Viana e outros, Célio
Moreira, Gustavo Valadares, Laudelino Augusto e Sargento Rodrigues
e da Comissão do Trabalho - Proposição Não Recebida:
Requerimento da Deputada Ana Maria - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Irani Barbosa,
Maria Olívia (2) e Sebastião Helvécio - Comunicação Não Recebida:
Comunicação do Deputado Domingos Sávio - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Célio Moreira, Doutor Ronaldo, Maria
Tereza Lara, Elmiro Nascimento e Doutor Viana - 2 8 Parte (Ordem do
Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Palavras do Sr. Presidente (3) - Designação de Comissões:
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre os Vetos às
Proposições de Lei n°s 15.577, 15.579, 15.580 e 15.585 - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Doutor Viana e outros; deferimento - Discussão e Votação
de Pareceres: Indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome
do Sr. Eduardo Gustavo Famesi Brandão para o cargo de Presidente
da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS; discursos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Padre João, José Milton, Rogério Correia, Mauro Lobo,
Carlos Pimenta e Ermano Batista; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Paulo Piau; votação secreta; aprovação;
declarações de voto - Questão de ordem - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão do Trabalho e dos Deputados Gustavo
Valadares, Sargento Rodrigues, Laudelino Augusto e Célio Moreira;
aprovação - Designação de Comissão: Comissão Especial da
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Expansão do Metrô - Questão de ordem - Encerramento - Ordem
do dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 141h15min, a lista

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

ia Parte
1° Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2 0- Secretário "ad hoc", procede

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

Correspondência
- O Deputado Pastor George, 30-Secretário, nas funções de 1°-
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Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 96/2003*
Belo Horizonte, 6 de agosto de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
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 de
dezembro de 1975, a Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000, a Lei n°
14.062, de 20 de novembro de 2001, e dá outras providências".

Ouvida, a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou
quanto aos dispositivos a seguir vetados:

§ 4° do art. 12
"Art. 12 .....................................................................
§ 40 - Aplica-se o disposto neste artigo ao direito creditório."

Razões do Veto
Com relação ao § 4° do art. 12, feito incluir em decorrência de

Emenda, sugere-se que lhe seja oposto veto por sua
inconstitucionalidade e por contrariar o interesse público.

A expressão direito creditório tem acepção ampla, que abarca
mesmo créditos que não revistam a condição de líquidos e certos,
como o direito à indenização a que faz jus o expropriado, mas ainda
não tornado certo nem quantificado pela decisão final, transitada em
julgada, com expedição do correspondente precatório.

Ademais, estaria contrariado o art. 100 da Constituição Federal, que
determina que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em
virtude de decisão judicial, só poderão ser feitos por meio de
requisitório e na seqüência cronológica dos mesmos, bem como o
próprio inciso 1 do art. 11 da proposição, o que afasta a possibilidade
de pagamento, como o viabilizado pela disposição abrigada no § 4 0 do
art. 12 da proposição de lei ora em exame, de crédito que ainda não é
objeto de decisão transitada em julgado, e sem a expedição de
requisitório.

Digno de relevo, ademais, que a disposição do § 4° do art. 12
contraria a própria essência do art. 12, como expresso em seu "caput",
que prevê a realização de compensação de crédito inscrito em dívida
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ativa, que é líquido e certo, com créditos contra a Fazenda Pública,
mas que revistam a mesma condição, de liquidez e certeza, o que não
é o caso dos chamados direitos creditórios, como já assinalado.

Isto acaba por revelar a natureza atentatória ao interesse público da
ampliação desmedida de tal forma extintiva de obrigação tributária
perpetrada pela disposição legal em comento.

Incisos 1, II e III e § 1° e 2 0 do art. 218 da Lei n° 6.763/75, com a
redação proposta pelo art. 29 da proposição de lei

"Art. 29 .....................................................................
Ad. 218 .....................................................................

- alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, aos
juros e aos demais encargos incidentes sobre a dívida;

II - efetivar-se-á no curso de demanda judicial, ouvido o Ministério
Público, abrangendo as exigências fiscais existentes na órbita
administrativa;

III - dependerá de parecer conclusivo favorável a ser emitido, no
prazo máximo de quinze dias, por comissão conjunta composta por
servidores fazendários da área da administração tributária e por
Procurador do Estado, a ser instituída pelo Secretário de Estada de
Fazenda e pelo Advogado-Geral do Estado, por meio de resolução
conjunta;

IV - ............................................................................
1° - Para fins do disposto no inciso II, o Ministério Público,

representado pelo Procurador-Geral de Justiça, deverá manifestar-se
em quinze dias, ficando autorizada a transação, observados os
demais incisos deste artigo, se a manifestação não se efetivar no
prazo mencionado.

§ 20 - Deverá ser fundamentada a resolução conjunta de que trata o
inciso IV que não aprovar, total ou parcialmente, o parecer previsto no
inciso III deste artigo."

Razões do Veto
1) Inciso 1 do art. 218 da Lei n° 6.763/75, com a redação dada pelo

art. 29 da Proposição de Lei:
A exclusão da hipótese de transação da parcela correspondente ao

tributo, como previsto no inciso 1, descaracteriza e inviabiliza a
transação como modalidade de extinção do crédito tributário, uma vez
que a matéria objeto do litígio, na maioria dos casos, é o próprio
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tributo. A contenda versa a respeito da hipótese de incidência, da
ocorrência ou não do fato gerador, do valor da base de cálculo, da
aUquota aplicável, dentre outras. Ou seja, envolve a obrigação
principal. As hipóteses previstas nesse inciso alcançam apenas o
acessório.

Assim, o referido dispositivo contraria o interesse público ao dificultar
a celebração da transação e o conseqüente recebimento do crédito
tributário remanescente das concessões mútuas, tão necessário ao
cumprimento das funções do Estado, razão pela qual opinamos pelo
seu veto.

2) Inciso II do art. 218 da Lei n° 6.763175, com a redação dada pelo
art. 29 da Proposição de Lei:

Nos termos do art. 171 do Código Tributário Nacional, a transação
deve ser feita mediante lei ordinária do ente tributante, no caso o
Estado de Minas Gerais, devendo tal norma indicar a autoridade
competente do Poder Executivo para autorizar a transação, não
exigindo, para a prática de tal ato, a intervenção do Ministério Público
Estadual.

A legislação mineira, Lei n° 6.763 de 26 de dezembro de 1975. até
29/11/00 autorizava a transação sem a participação do Ministério
Público. Porém, a partir de 30/11/00, em razão da alteração da
redação do art. 218, através do art. 70 da Lei n° 13.741, de 29 de
novembro de 2000, passou a ser exigida a participação do Ministério
Público na celebração da transação.

O poder de transacionar, uma vez existindo autorização de lei
ordinária, é um poder-dever do Poder Executivo para, analisando as
peculiaridades do caso concreto e a oportunidade e conveniência,
celebrar a transação do crédito tributário nos casos especificados em
decreto. Se atendidas as condições previstas na lei e no decreto e
observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (art. 37 da Constituição Federal), não é necessária a
participação do Ministério Público na celebração de tal ato. A
representação administrativa e judicial, bem como a consultoria
jurídica do Estado de Minas Gerais é de competência da Advocacia-
Geral do Estado, por intermédio dos procuradores do Estado.

A Constituição Federal, no ad. 127, assim estabelece os poderes do
Ministério Público:
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"Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis."

E ainda, nos termos do inciso VIII do art. 26, da Lei n° 8.625, de 12
de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
"verbis":

"Art. 26 - No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo
solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender
existente interesse em causa que justifique a intervenção."

Portanto, a celebração da transação entre o sujeito ativo (o ente
tributante, o Poder Executivo) e o sujeito passivo, referente ao crédito
tributário objeto de litígio, independe da manifestação do Ministério
Público, cabendo a este a intervenção para assegurar o exercício de
suas funções institucionais no momento que considerar oportuno. Em
sendo assim, a exigência de manifestação do Ministério Público em
ato privativo do Executivo é inconstitucional por ferir a sua autonomia,
razão pela qual propomos o veto a tal dispositivo.

3) Inciso III do art. 218 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975,
com a redação dada pelo art. 29 da proposição de lei:

A condição prevista no inciso III subordina as autoridades
hierarquicamente superiores mencionadas no inciso IV do mesmo
artigo ao parecer conclusivo favorável a ser emitido pela comissão
conjunta de que trata o dispositivo. Portanto, tal exigência contraria as
normas e princípios do Direito Administrativo.

Contudo, as autoridades responsáveis pela celebração da transação
previstas no inciso IV poderão, caso julguem necessário, instituir
comissão de servidores fazendários e de procuradores do Estado para
elaborar estudo a respeito do caso concreto. A obrigatoriedade do
acatamento do parecer da comissão conjunta contraria as normas que
regem o funcionamento da administração pública, sendo, por
conseguinte, ilegal, razão pela qual propomos o veto a tal dispositivo.

4) § 1 0 do art. 218 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, com
a redação dada pelo art. 29 da proposição de lei:

0 § 1 0 faz remissão ao inciso 11 do art. 218 da Lei n° 6.763/75, que
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foi excluído da sanção, não podendo, assim, subsistir.

5) § 2° do art. 218 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com
a redação dada pelo art. 29 da proposição de lei:

O § 2° faz remissão ao inciso III do art. 218 da Lei n° 6.763/75, que
foi excluído da sanção, não podendo, assim, subsistir."

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros da
Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de agosto de 2003.
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Maurício Corrêa, Presidente do Supremo Tribunal Federal

(2), solicitando o pronunciamento desta Casa sobre a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.938 esobre a Medida Cautelar em Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.939.

Da Senadora Patrícia Saboya Gomes, Presidente da CPMI
Exploração Sexual, solicitando o envio de relatórios, estudos ou
pesquisas produzidos por esta Casa relativos à exploração sexual de
crianças e adolescentes no Brasil.

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando relatório de atividades dessa Corte relativo ao
20 trimestre de 2003. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Simão Pedro Toledo, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando cópia das notas taquigráficas relativas à
Sessão Plenária Extraordinária realizada em 27/6/2003, na qual foi
analisado o balanço geraldo Estado referente ao exercício de 2002. (-
Anexe-se à Mensagem n° 43/2003.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento e
Gestão, agradecendo o convite da Comissão de Segurança Pública
para participar de audiência pública realizada em 518/2003,
encaminhado por meio do Ofício n° 1.89412003. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento e Gestão (2), prestando informações relativas aos
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Requerimentos n os 648/2003, do Deputado Biel Rocha, e
685/2003, do Deputado Weliton Prado; e informando os recursos
destinados à Assembléia Legislativa para o exercício de 2004, para
fins de elaboração da proposta orçamentária parcial desta Casa.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, prestando informações
relativas a requerimento do Deputado Leonardo Quintão. (- Anexe-se
ao Requerimento n° 408/2003.)

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. José Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de Arinos,
encaminhando cópia de moção do Vereador Joel Fonseca, aprovada
por essa Casa, em protesto contra as perdas dos servidores na
reforma administrativa. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário da Coordenação de
Política Urbana e Ambiental de Belo Horizonte, comunicando a
indicação da Sra. Júnia Maria de São Luiz Horta para representá-lo na
primeira reunião preparatória do fórum sobre regiões metropolitanas
do Estado.

Da Sra. Marize Maria Gabriel de Almeida, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, prestando informações relativas a pedido de
diligência formulado pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, encaminhado
pelo Ofício n° 1 .774/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
198/2003.)

Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário Interino
de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura (4), em
que comunica liberação de recursos previstos no convênio celebrado
com a Prefeitura Municipal de Canápolis; com a Cooperativa
Agropecuária Região Leste de Minas de Resp. Ltda. - MG; com o
Sindicato Rural de João Pinheiro; e com a Associação Brasileira de
Criadores de Girolando. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da Caixa Econômica Federal, comunicando liberação de
recursos previstos no convênio celebrado com a COPASA. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Fernando Coura, Presidente do SINDIEXTRA, em que
tece considerações relativas ao Seminário Nacional - Barragens de
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Rejeitos: Segurança e Riscos. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. José Geraldo Ferreira de Queiroz, Presidente da CDL de
Patrocínio, solicitando o apoio da Casa à prorrogação de prazo
contido em dispositivo da Lei Federal n° 10.684. (- A Comissão de
Turismo.)

Da Sra. Júnia Lúcia de Freitas Miranda, Chefe da Seção de
Fiscalização do Trabalho da DRT-MG, em atenção a requerimento da
Deputada Lúcia Pacífico, prestando informações concernentes a
denúncia contida no referido requerimento.

Do Sr. Roberto Messias Franco, Gerente Executivo do IBAMA-MG,
solicitando a marcação de audiência nesta Casa, com o intuito de se
apresentarem as propostas da Conferência Nacional do Meio
Ambiente. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Senado

Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n°
602/2003, do Deputado Domingos Sávio.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - 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° 940/2003
Declara de utilidade pública a Creche Tia Dolores, com sede na

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Tia Dolores,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto
Justificação: No exercício de nosso mandato coletivo, preenchidos

os pré-requisitos para a tramitação desta proposição e comprovados,
através de depoimentos pessoais idôneos e documentário audiovisual,
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os relevantes e indispensáveis serviços prestados pela Creche Tia
Dolores às crianças portadoras de paralisia cerebral, constatamos que
sua atuação encontra-se em consonância com o maior dos princípios
que norteiam as nossas ações parlamentares: a luta intransigente pela
preservação da vida, em todas as suas formas!

A Creche Tia Dolores tem se empenhado de modo incontestável,
obtendo êxito além das expectativas, no acompanhamento de
crianças portadoras dessa enfermidade. A qualidade de sua atuação
faz com que pacientes desenganados, tanto pela sua fragilidade
estrutural quanto pela impossibilidade de reabilitação orgânica,
tenham sobrevida acima doesperado, contrariando até as previsões
mais pessimistas da medicina.

Quando nos deparamos com seres humanos que se dedicam a tão
nobre causa, alicerçados em uma postura ética incontestável e em
princípios da mais relevante generosidade humana, resta-nos apoiar a
instituição em que se congregam, fortalecendo-os em sua luta e
divulgando tanto o seu trabalho quanto a conduta adotada em sua
execução, para que possamos ver multiplicarem-se iniciativas com o
mesmo fim, qual seja a vida, digna e plena! E com o que justificamos
nossa iniciativa diante de nossos 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° 941/2003
Dispõe sobre desconto em folha de pagamento dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais para fins de quitação de taxa de
expediente devida pela inscrição em concurso público.

A AsembIéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Para fins de quitação de taxa de expediente devida pela

inscrição em concurso para cargo público, os servidores públicos da
administração direta, autarquias e fundações do Estado poderão optar
pelo desconto, em folha de pagamento, do valor correspondente à
inscrição.

Parágrafo único - O desconto de que trata o "caput" poderá ser
processado no pagamento que suceder à realização do concurso ou,
quando programado para mais de uma etapa, no pagamento que
suceder à primeira etapa de sua realização.
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Art. 2° - A existência de margem consignável é de

responsabilidade do servidor que optar pelo benefício desta lei.
Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003.
Bonifácio Mourão
Justificação: E comum a afirmação de que a taxa devida pela

inscrição em um concurso público assume caráter seletivo, ou seja, é
um critério de eliminação de candidatbs. Conquanto se possa
concordar com tal assertiva, trata-se, no mínimo, a bem da verdade,
de um critério duvidoso do ponto de vista da eqüidade. Não poucos
bons candidatos deixam de se inscrever nos concursos por falta de
condições financeiras para, no momento da inscrição, recolher a taxa
exigida.

Embora haja previsão legal para os casos de pobreza, muita vez o
candidato não chega a tanto, sendo o seu estado de incapacidade
financeira momentâneo. Vale ressaltar que o servidor público, na
maioria das vezes, se torna vítima desta situação, pois, além de estar
com o orçamento reduzido em razão dos muitos encargos, não raro o
pagamento acaba por sair com atraso, inviabilizando o desejo de
quem pretende inscrever-se para concorrer a um outro cargo público.

O argumento de que a medida ora proposta fere o princípio da
isonomia pode ser facilmente contestado. Por um lado, o concorrente
empregado de empresa privada, via de regra, não recebe com atraso;
pode fazer um acedo de contas que resulte em indenização ou até
mesmo receber uma antecipação de verba, no regime privado de
contratação; e conta com a vantagem de poder lançar mão do
procedimento que assegura a gratuidade da inscrição com menor
dificuldade, argumentando que tem renda insuficiente, o mesmo se
podendo dizer com referência ao desempregado. Todavia, o servidor
público, se tem a certeza de um crédito de salário, ainda assim este
pode ocorrer com atraso; ou pode estar com o orçamento
comprometido por desconto relativo a despesa médica ou outra
situação eventual que o impeça de concorrer à vaga desejada.
Portanto, a possibilidade do desconto em folha de pagamento, já que
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recebe do poder público, poderá facilitar a realização de sua
inscrição em concurso sem redundar em prejuízo para a
administração pública.

O prazo concedido na proposta para o desconto na folha de
pagamento dos servidores, por outro lado, não comprometeria a
administração pública no tocante às despesas com a realização do
concurso, já que tais despesas, mesmo quando decorrentes de
serviços contratados de terceiros, são cumpridas com prazo
determinado. Quando ao procedimento para a efetivação do desconto
ora proposto, o Poder Executivo, mediante o ato normativo próprio,
cuidará de definir a melhor forma.

O que se pretende com esta proposição é favorecer o servidor
público que deseje concorrer a um novo cargo pela via estreita do
concurso público, o que, certamente, servirá de estímulo para a
participação de servidores nos processos seletivos, pois não
precisarão desembolsar de imediato soma financeira.

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

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

PROJETO DE LEI N° 942/2003
Declara de utilidade pública a União Estudantil de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a União Estudantil de

Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003.
Bonifácio Mourão
Justificação: A União Estudantil de Governador Valadares é uma

entidade de representação dos estudantes dos ensinos médio,
fundamental e técnico profissionalizantes e de cursos pré-vestibulares,
das redes pública e privada de Governador Valadares. Fundada em
24/7/55, a entidade está devidamente registrada no Cartório de
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Helvécio.

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

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. João

Robson de Castro, ocorrido em 9/8/2003, em Maringá, PR. (- Idêntica
comunicação foi apresentada anteriormente pela Deputada Maria
Olivia.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia,
um verdadeiro arrastão foi o que aconteceu na Santa Casa de
Misericórdia, na sexta-feira, um drama que adentrou a madrugada.
Como salteadores, funcionários da fornecedora Siemens arrancavam,
com pés-de-cabra, os dez equipamentos vendidos pela multinacional
ao hospital há seis anos e não quitados integralmente.

Não houve demência nem mesmo com os pacientes que se
encontravam no CTI. Médicos e seguranças tentavam impedir a
retirada dos equipamentos, fazendo paredões humanos para proteger
um patrimônio que nasceu com a cidade, em 1899, e cuja história se
mescla com a de Belo Horizonte. A Santa Casa é uma instituição
ímpar, que teve em seu quadro clínico profissionais de expressão e
imponência de um Dr. Juscelino Kubitschek.

Assisti naquela noite, senhoras e senhores, a um "show" de
insensibilidade, representado pelos técnicos da multinacional, que,
indiferentes ao clima de insegurança e medo que instalaram,
lançavam-se avassaladores sobre os equipamentos, cujo destino era
um caminhão-baú que se encontrava estacionado no pátio do hospital
desde as 19 horas. Um espetáculo de pura insensibilidade, senhores
e senhoras, patrocinado por uma política que está longe de contentar
a saúde pública e que põe a nocaute toda a rede hospitalar
filantrópica conveniada ao SUS.

Em todo o País, hospitais filantrópicos, como a Santa Casa,
trabalham no vermelho ano a ano, em função de uma tabela
remuneratória muito aquém do desejável e que não cobre os custos
da maioria dos procedimentos e diárias hospitalares. Muitas unidades
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hospitalares já sucumbiram às dificuldades e, sem vislumbrarem
outra alternativa, fecharam suas portas. O desequilíbrio entre a receita
gerada pelo SUS e as despesas dos hospitais com os pacientes
desse sistema de saúde contabiliza dramas humanos em instituições
do porte da Santa Casa Brasil afora.

Nossa Santa Casa mantém-se realizando 3 mil procedimentos
médicos por dia, embora esmagada por um passivo que já atinge
R$200.000.000,00. Cerca de 650 pacientes são atendidos diariamente
pelo hospital, que mantém em seu quadro 3.300 empregados e 800
médicos, abnegados profissionais que agem em perfeita consonância
com o espírito filantrópico da instituição.

Há seis anos, tenta pagar os dez equipamentos adquiridos da
multinacional Siemens, comprados quando a proporção do dólar para
o real era de um por um. Investiram seus Diretores na qualidade do
atendimento, sem supor que seriam vitimados pela inconstância de
nossa frágil economia, que robusteceu a dívida. Foram pagos 70% em
marcos alemães, mas a elevação do dólar no período triplicou o
restante da dívida, que ajuda a compor um passivo de dimensão
preocupante.

Vive a Santa Casa um momento angustiante, e seu destino está
atrelado à boa-vontade e ao bom-senso do Ministério da Saúde, que
precisa urgentemente reavaliar a tabela do SUS ou estará decretando
a falência múltipla dos hospitais filantrópicos do País.

E justo que a Siemens lute e busque na justiça o amparo legal para
receber o pagamento do que vendeu. Não nos cabe questionar isso.
Condenamos, sim, a atitude arbitrária, prepotente, irresponsável e
insensível com que os técnicos conduziram a situação dentro do
hospital. A esse fato soma-se ainda a informação de que a empresa,
certamente uma das tantas multinacionais paparicadas com incentivos
fiscais no Brasil, agiu de má-fé, visto que a ação de confisco que
tentavam cumprir na sexta-feira teria sido cancelada pelo Tribunal de
Justiça em fevereiro.

Doeu-me, companheiros, ver a aflição estampada nos rostos de
atendentes, médicos e principalmente pacientes, postos à mercê dos
acontecimentos, fragilizados pela doença que os mantinha internados.
Foi um drama que, felizmente, teve um desfecho favorável à Santa
Casa.
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O Juiz de plantão no Fórum Lafayette, Dr. Newton Tavares

Carvalho, concedeu liminar impedindo a retirada dos aparelhos,
contrapondo a decisão do Juiz da 2' Vara Civil do Rio de Janeiro, Dr.
Sérgio Weisenberg, que determinou a apreensão dos equipamentos
com ação policial e arrombamentos.

A instituição, de tantos serviços prestados a este Estado, agredida
moralmente, invadida por estranhos, não se abateu, no entanto.
Merece nosso aplauso e respeito. Mais que isso, merece que nos
esforcemos para nos colocar como aliados em sua luta.

Ontem entrei com requerimento solicitando audiência pública para
avaliar a situação da Santa Casa e buscar saídas para que o hospital
se mantenha pelos séculos adiante, socorrendo a massa carente do
Estado, aquela que não pode pagar um plano de saúde e depende da
instituição.

Conclamo todos, agentes políticos e sociedade civil, para fazermos
uma cruzada para sensibilizar o Governo Federal a socorrer nosso
maior hospital do Estado, reajustando as tabelas do SUS nos
procedimentos médicos e diárias - única forma de se dar fôlego a
essas unidades, para que continuem atendendo às populações de
baixa renda.

Num passado recente, a Santa Casa viu-se forçada a suspender o
atendimento aos pacientes do SUS, gerando um transtorno para a
população da Capital e do interior mineiro. O fato se deu no ano de
2000, quando a instituição vivia uma profunda crise financeira, como a
que se registra no momento.

Na ocasião, a Prefeitura e o Estado socorreram a instituição, com
um repasse de R$700.000,00, e o atendimento ao SUS foi retomado.
Mas, no ano seguinte, a Santa Casa viveu outro colapso financeiro e
teve de desembolsar vultosa quantia para não interromper novamente
o atendimento aos mais carentes.

O Estado tem procurado fazer sua parte, apesar das limitações
atuais, pelo contrato PROHOSP, que prevê repasse de R$
4.200.000,00 a partir de agosto, parcelado em 12 meses, verba que
ajuda a aliviar a defasagem da tabela do SUS, mas insuficiente para
sanear as contas da instituição.

Os hospitais filantrópicos não podem pagar as contas das
experiências econômicas, tampouco ajudar a alimentar o superávit
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primário exigido pelos organismos financeiros. O que aconteceu na
noite de sexta-feira na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
pode repetir-se em curto prazo, caso não haja ação de apoio àquela
unidade.

E hora de o Governo Federal começar a pagar dignamente pelo
serviço que lhe é prestado, senão nenhum hospital filantrópico do Pais
terá vida longa. Assim, veremos configurado um caos sem
precedentes na saúde em Minas, que penalizará mais uma vez os
mais sacrificados pelo sistema, os pobres, os sem-empregos, os sem-
casas, os sem-respeitos e os sem-esperanças.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Célio Moreira. Saúdo-o pelo pronunciado. Entristeci-me quando ouvi a
notícia de que os equipamentos da Santa Casa estavam sendo
retirados à força, por pé-de-cabra, interrompendo não só os serviços
do hospital, mas também o bom funcionamento dos equipamentos. Se
fizermos as contas, os equipamentos já foram pagos. Mas,
infelizmente, a maneira como foram negociados, os juros altos e o
aumento do dólar inviabilizaram o pagamento desses equipamentos.

Como disse V. Exa., essa multinacional - não direi o nome -, que
tanto teve lucro no País, não teve sensibilidade para viabilizar a vida e
a esperança do povo que se trata no Hospital Santa Casa. Não só a
Santa Casa passa por dificuldades, mas todos os hospitais
filantrópicos do Pais estão para fechar as portas, pois não têm
recebido a atenção necessária do Governo Federal para prestarem
assistência social. A tabela do SUS é impraticável para pagar os
custos e a manutenção.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento e peço ao Governo Federal
para dar atenção à área da saúde: aumentar a tabela do SUS e dar
condições de funcionamento aos hospitais. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Leonardo Quintão.
Realmente foi um momento de tristeza. Acompanhei tudo até o
desfecho, às 2 horas da manhã, quando os equipamentos foram
retirados do caminhão. A angústia pela espera da liminar, da contra-
ordem, foi grande.

Por intermédio do Juiz de plantão, a Santa Casa conseguiu respirar.
Na iminência de ser submetido a exame de ultra-sonografia, um
paciente foi retirado da sala.
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O Deputado Ricardo Duarte (em aparte)* - O SUS e os hospitais

filantrópicos passam por grave problema. Atendendo a requerimento
do Deputado Doutor Ronaldo, a Comissão de Saúde promoverá
audiência pública amanhã, para debatermos amplamente o problema
da Santa Casa. Contribuiremos para mudar essa realidade. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Registro a presença do Deputado
Roberto Carvalho e do Presidente da Câmara, Betinho Duarte. Este,
espetacularmente, acorrentou os portões e impediu que os caminhões
saíssem do local, e aquele esteve presente até o desfecho.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Senhor Presidente, Srs. Deputados,

mineiros, telespectadores da TV Assembléia, inicio minhas palavras
lembrando o grande itabirano Carlos Drumond de Andrade. Disse,
certa vez, o poeta: "Se pensarmos coisas pequenas, coisas pequenas
teremos. Mas, se pensarmos fortemente o melhor e, principalmente,
lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque
sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura".

O pensamento de Drumond ilustra bem a trajetória de um ideal que,
há muito, venho alimentando. Desde a inauguração da BR-040, passo
por ali quase diariamente; às vezes, mais de duas vezes por dia, de
Belo Horizonte a Sete Lagoas e vice-versa. Sempre me preocupou
muito a maneira como é feita a travessia de pedestres no trecho
daquela rodovia em frente ao CEASA. Presenciei vários acidentes
com vítimas e atropelamentos naquele local. Com a expansão dos
bairros de Contagem e o aumento do número de pessoas que
trabalham no CEASA, os atropelamentos têm sido mais freqüentes. A
maioria dos motoristas não respeita o limite de velocidade naquele
trecho, e, assim, aumenta o número de vítimas fatais.

Eleito Deputado, uma das minhas primeiras providências nesta Casa
foi solicitar a construção de uma passarela para pedestres sobre a
BR-040, em frente ao CEASA. Tive o cuidado de ir ao local, fotografei
tudo e elaborei relatório circunstanciado, mostrando a necessidade e a
urgência da obra. Busquei dados estatísticos junto à Polícia
Rodoviária Federal, e eles mostravam o elevado índice de acidentes
registrados ali. Enviei esse documento ao Ministério dos Transportes e
ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -,
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em fevereiro deste ano. Remeti cópias desse estudo a várias
autoridades do Estado e ao Presidente do CEASA. A todos solicitei
seu importante aval no esforço pela preservação de muitas vidas.

Tinha, o tempo todo, a convicção de que, como dizia Drumond, "se
lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida".

Venho a esta tribuna dividir com meus pares a minha alegria. Recebi
do DNIT ofício datado de 18 de julho, comunicando que a passarela
solicitada está incluída no Contrato n° PG-126, assinado com a
Construtora Andrade Gutierrez S.A., e que, no momento, se aguarda a
liberação de recursos para a execução dos serviços.

Assim, vejo-me a um passo da realização de um sonho, que não só
é meu, mas também dos milhares de moradores daquela região, dos
comerciantes e trabalhadores do CEASA, dos milhares de motoristas
que se dirigem a Brasília, Montes Claros, Diamantina, Curvelo e à
minha querida Sete Lagoas, entre outros tantos municípios.

Agradeço a atenção do Ministro dos Transportes, Anderson Adauto,
sempre receptivo e empenhado nas melhores soluções. Os meus
agradecimentos ao Dr. llzeu Real Júnior, Diretor-Geral do DNIT e ao
Dr. Alexandre Silveira de Oliveira, Coordenador Estadual, pela
atenção e pelas providências.

A vida não é feita só de alegrias. Repetindo a fala de quem me
antecedeu, manifesto a minha apreensão, que acredito ser também de
todos os mineiros, com a situação difícil da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte. Como médico, não podia calar-me.

Notícias recentes dão conta de uma tentativa de retirada dos
aparelhos que a instituição adquiriu da Siemens AG, empresa alemã.
Uma ordem emanada da justiça do Rio de Janeiro autorizava a
retirada de 11 aparelhos, sendo dois do bloco cirúrgico e os outros do
setor de diagnósticos do hospital. A Santa Casa deve à Siemens
R$3.400.000,00 pela compra dos aparelhos. Isso representa 30% do
valor contratado há seis anos e atualmente convertido em euros.

Tais fatos ocorreram na última sexta-feira, ou seja, um dia após ter
sido aprovado, na Comissão de Saúde desta Casa, requerimento de
minha autoria solicitando audiência pública para se debater a situação
da Santa Casa. O que me preocupava era a diminuição do
atendimento aos pacientes em virtude de uma greve dos funcionários
desse hospital que durou 17 dias e foi motivada pelo atraso no
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pagamento dos salários dos empregados.

A audiência pública, em reunião extraordinária da Comissão de
Saúde, será realizada amanhã, às 14h30min, no Plenarinho W.
Convido os nobres Deputados e os interessados para buscarmos
juntos solução definitiva para a Santa Casa, no momento onerada por
mais um problema resultante da prolongada dificuldade financeira.

Agradeço a sensibilidade do Deputado Ricardo Duarte, Presidente
da Comissão de Saúde e dos demais membros da Comissão, que se
dispuseram, de pronto, a abrir esse espaço para possível
entendimento. Se a Santa Casa está em crise, a saúde dos mineiros
também está. Portanto, o problema é também nosso, e não apenas
dos 600 pacientes internados na noite em que tentaram retirar os
aparelhos.

A Santa Casa completou 104 anos, apenas dois anos menos que
esta Capital. E o maior hospital de Minas. No seu prédio de 13
andares circulam, por dia, cerca de 6 mil pessoas. Além disso, são 3
mil atendimentos diários, mil médicos, capacidade para 1.200 leitos e
90 cirurgias por dia. Na última sexta-feira encontravam-se internados
488 pacientes do SUS e 98 de convênios. No atendimento-dia, 60%
são pacientes de BH e 40% do interior do Estado.

E necessário que se unam o Estado, os municípios, as autoridades
e a sociedade na preservação da Santa Casa, patrimônio de Minas.
Há muito tempo, seus dedicados médicos e funcionários oferecem sua
cota de sacrifício, esperando salários atrasados e trabalhando sem
condições ideais. Anima-os o contato próximo com a dor dos
pacientes humildes, carentes de cuidados e atenção. Não é justo que
seja assim. Precisamos debruçar-nos sobre a questão e trabalhar
pelas soluções. O motivo das dificuldades financeiras seria a baixa
remuneração dos procedimentos médicos pela tabela do SUS, as
dívidas com equipamentos, como agora se vê, ou outros, ainda não
diagnosticados? Procuraremos todas as respostas e, se possível,
devolveremos a Minas aquela Santa Casa onde trabalhou o jovem
cirurgião Juscelino Kubitschek. A Santa Casa que era a menina dos
olhos de José Maria Alkmim e o porto seguro para todos os que dela
precisaram. Acredito que não há entre nós quem nunca foi atendido
nem teve um familiar atendido nesse hospital. Esse é o sentimento de
mineiridade que nos convoca; vamos à luta pela Santa Casa.
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O Deputado Chico Simões (em aparte) - Muito obrigado pelo

aparte. Doutor Ronaldo, estou ouvindo sua fala e a de todos os
Deputados que se pronunciaram antes. A Santa Casa é o símbolo da
saúde pública no Estado de Minas Gerais, prestando um serviço
relevante a toda a sociedade, mas de maneira mais acentuada aos
mais carentes. Por ali passaram muitas pessoas famosas e tantos
outros profissionais que tiveram a oportunidade de ali aprender. Fui
um dos que tiveram o privilégio de fazer um curso de pós-graduação
na maternidade da Santa Casa. Essa agressão à Santa Casa reflete o
descaso político com a saúde no País. Chega de discursos, chega de
promessas, chega de cada um defender seu próprio partido! Nós, que
fazemos a política no Pais, temos que entender que aplicar em saúde
e educação é promover o cidadão. Temos que esquecer essa política
materialista em que vale o ter e se esquece do ser. A Santa Casa foi
vítima do gritante descaso dos homens públicos com a saúde no
Brasil. Quero também situar nosso Governo, mas deixando uma
ressalva. Estamos no Governo há apenas sete meses. Ao
assumirmos, pegamos alguns contratos previamente assinados,
compromissos previamente assumidos, inclusive o pagamento dessa
dívida, uma política econômica que até agora estamos sustentando
para dar cumprimento a tais compromissos assumidos pelo Governo
que nos antecedeu. Na condição de petista, e mineiro, espero que
nós, a partir deste momento, comecemos a encarar essas políticas
importantes para o cidadão.

O mais grave é que a sentença que determinou aquele ato tão
violento, com certeza, não estava 100% correta, senão não teria sido
suspensa pela própria justiça. Por incrível que pareça, tivemos a
Polícia' do Estado de Minas Gerais dando sustentação a uma
sentença que até então não tinha, na sua plenitude, exatidão para
fazer o que foi feito com a Santa Casa.

Quero aproveitar também para cobrar. Vamos cobrar do Governo
Federal e também do Estadual. A saúde é um todo e tem que ser
financiada. O Governo do Estado de Minas Gerais tem uma dívida
junto ao IPSEMG. Autorizamos o pagamento dos hospitais que até
agora não receberam. São servidores e hospitais que gastaram,
prestaram seu serviço, que já estão numa situação difícil e que não
recebem nada. A Santa Casa não deixou de pagar por ser caloteira,
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mas porque infelizmente não tem recursos.

O Estado tem que entender isso. Não podemos conceber que o
Estado de Minas Gerais não venha a cumprir, que o Governador não
venha a cumprir, o que foi assumido. Disse que tão logo fosse
autorizado, pagaria. Vamos todos lutar para que o Governo assuma
esse pagamento, porque essa violência a que assistimos é um
desdobramento de tudo isso. Queremos também solicitar ao Sr.
Governador o compromisso assumido pelo seu Secretário de
Governo: que proceda à nomeação dos funcionários da FHEMIG.

Chega de brincar com a saúde! Que essa violência cometida contra
nossa Santa Casa, esse símbolo da sdúde pública nos estimule,
independentemente de partido ou de ideologia, a começar a exercer
pressão para que a saúde seja tratada com o respeito e a importância
que realmente merece! Obrigado.

O Deputado Doutor Ronaldo - Obrigado pelo aparte. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo

Aloise, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Ocupo esta tribuna para,
publicamente, agradecer a Deus pela minha vida e pela vida do nosso
assessor lsaías.

Na quinta-feira passada, dia 7 de agosto, por volta das 23 horas,
estava voltando da pré-conferência das cidades em Betim, e à porta
do prédio do nosso condomínio, quando dirigia o carro o nosso
assessor lsaías, após ter dado carona para mais três pessoas, que já
haviam ficado em suas casas, nosso carro foi abalroado. Nosso carro,
que estava a 20 ou 30km/h, dava seta para entrar na garagem quando
fomos surpreendidos por um carro que vinha em alta velocidade,
perseguido pela polícia.

O carro bateu na traseira do nosso, que capotou, tendo virado duas
vezes e ficado com as rodas para cima. Ficamos pendurados pelos
cintos de segurança. Sem saber ainda o que estava acontecendo,
ouvimos um grande tiroteio, que começava entre a polícia e os
prováveis assaltantes ou homicidas. No dia seguinte a Polícia Militar
me disse que aqueles indivíduos teriam praticado um homicídio em
um bairro vizinho.
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A essa altura, perguntei ao nosso assessor se estava bem, e ele

me respondeu que poderíamos ser atingidos por alguma bala.
Comecei a gritar por socorro, para que percebessem que estávamos
ainda vivos dentro do carro. A Polícia Militar conseguiu nos puxar para
fora e ficou, a noite toda, com helicópteros, tentando prender os
assaltantes. Nossos vizinhos disseram que esses assaltantes estavam
encapuzados. Até a manhã do dia seguinte, ninguém ainda havia sido
preso.

Como disse inicialmente, quero agradecer a Deus por estar viva.
Acredito que nossas vidas foram poupadas devido a uma graça
esØecial de Deus, porque quem viu o carro - que teve perda total, com
o teto quase totalmente em cima das rodas - avaliou que seria
humanamente impossível termos saídos vivos ou pelo menos com
saúde de dentro dele.

Esse fato também nos faz refletir sobre a situação da segurança
pública no País. Sobretudo em Betim, onde resido, a questão da
violência não é só grave, é gravíssima. Todos os finais de semana,
dezenas de jovens são assassinados. Havia um conselho de
segurança municipal, mas parece que não está mais em
funcionamento. Quando exerci o meu primeiro mandato de Deputada,
participava desse conselho.

Que as Polícias Militar e Civil sejam sérias, bem formadas e bem
equipadas é de fundamental importância. Ocorre que muitas vezes os
assaltantes estão com armas mais poderosas que as da própria
polícia. O Governo precisa valorizar a polícia e investir nela. Temos
também que combater e tirar da polícia aqueles que dão guarida ao
tráfico, um dos grandes problemas que temos. Infelizmente, há
indícios de que parte da polícia está envolvida com o tráfego. Não
estou afirmando que os que estavam agindo naquele momento
tenham esse tipo de envolvimento, porque não tenho prova.

Quero, de público, mais uma vez, valorizar aqueles policiais que são
sérios, éticos e merecem o nosso respeito, mas que precisam receber
a formação necessária para combater os criminosos.

Outro ponto de pauta é a questão penitenciária e a carcerária.
Conversando com um Capitão da PM de Betim, este solicitou-nos - e
essa já era nossa intenção - que refletíssemos mais uma vez sobre os
sistemas penitenciário e carcerário, que representam escola do crime
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em nosso País.

Temos a situação drástica da superpopulação nas cadeias, a
maioria - mais de 95% - composta de jovens, cuja recuperação está
prevista em lei. Recentemente, ocorreu o assassinato de um indivíduo
que estava preso por não ter pago pensão aos filhos, após ter-se
separado de sua mulher. Há pessoas que, por terem roubado um
bujão de gás, são presas e, após ficarem certo tempo em uma
penitenciária, saem como grandes criminosos.

Sabemos que as soluções são mais simples do que podemos
imaginar, pois os erros são bastante graves. Um deles, por exemplo, e
o desrespeito à lei estadual, que prevê apenas 170 presos em uma
cadeia. Há casos de 500 ou até 800 presos; ou seja, enquanto um
homem dorme, o outro fica em pé, pois o espaço não os comporta.

Não estou defendendo os criminosos, mas afirmando que a nossa
sociedade e nós, lideranças políticas, somos responsáveis por essa
situação. Temos de nos unir. O que disse o Deputado Chico Simões
em relação à saúde também é válido em relação à segurança. Trata-
se de problema suprapartidário.

Não podemos fazer dessa situação um palanque. Se estou falando
neste Plenário sobre essa questão é porque seria omissão da minha
parte, como representante do povo mineiro, não deixar registrados
nesta Casa os fatos que aconteceram comigo. Faço um apelo. Sei
como a Comissão de Segurança Pública desta Casa tem trabalhado,
pois tenho acompanhado de perto. Nessa Comissão temos,
sobretudo, a presença do grande companheiro Rogério Correia,
representante do nosso partido, e dos Deputados Sargento Rodrigues,
seu Presidente, e Célio Moreira. No entanto, temos de avançar mais.
Temosde contribuir para que seja implantado o programa de
segurança pública do Governo Federal, extremamente preocupado
com a questão. Segurança pública é obrigação prioritária do Estado,
em parceria com os municípios.

Sabemos que os projetos alternativos de penitenciárias são muito
menos onerosos aos cofres públicos. Temos prova disso. Mesmo
assim, os Governos insistem em manter os sistemas atuais. Muitos
são presos e saem no mesmo dia, porque o sistema não os comporta.
Os que estão presos estão aprendendo a ser mais criminosos ainda.
Quando saem, se mataram um, passarão a matar cinco.

.



283
Além disso, queremos registrar a necessidade de deixar de lado,

nos municípios, picuinhas políticas. Existem governos municipais que
não querem entrosar com outras forças políticas, acreditando que
sozinhos resolverão os problemas da sociedade. Enquanto isso, não
apenas a classe trabalhadora, mas todas as classes sociais estão
sofrendo na pele a violência.

Se estou hoje viva, nesta Casa, certamente é porque tenho uma
missão a cumprir, e Deus está me dando uma nova chance, pois, de
outra forma, seria impossível sair ilesa do acidente. Fui a Brasília para
uma audiência. Saí no vôo das 9 horas e voltei às 15 horas. Rodei
aquela cidade, e nada aconteceu, mas veio acontecer na porta de
minha casa. Não temos mais garantia de segurança e, por isso,
precisamos de medidas concretas.

Estou entrando com um requerimento na Comissão de Segurança
Pública. Já temos cópia do Boletim de Ocorrência e pediremos um
relatório complementar de serviço do 330 Batalhão de Polícia Militar de
Betim, para termos informações detalhadas sobre o que está
ocorrendo e as verdadeiras causas do fato. E importante sabermos
como contribuir para evitar que surjam problemas futuros e que a vida
seja banalizada.

Não é por ser Deputada Estadual que mereço deferência. Todos nós
temos de lutar, pois o nosso maior bem é a vida. Como Deputada,
temos de zelar pela vida de todos os cidadãos e cidadãs do Estado,
que confiaram em nós.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Deputada Maria Tereza
Lara, o Poder Legislativo, mais do que nunca, deve estar presente em
determinadas áreas, para poder fazer uma defesa em comum: a
saúde, a segurança e, também, o meio ambiente, que atualmente
sofre uma agressão estarrecedora. E importante entendermos que,
agredindo o meio ambiente, estamos agredindo nossa própria vida.

Diante disso, chamo a atenção da Casa para um grande incêndio
que está ocorrendo no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares.
Mais de 300ha já foram destruidos pelo fogo, e este é o quinto
incêndio neste ano, sendo o segundo de grandes proporções em
menos de dois meses. O Copo de Bombeiros acredita que o incêndio
seja criminoso, já que há vários focos no parque.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Meio Ambiente, Dr.
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Leonardo Castro Maia, já havia determinado aos proprietários de
terra no Ibituruna a construção de cercas e aceiros nas divisas de
suas propriedades até o dia 15 do mês passado, para evitar que, com
a seca, surgissem mais incêndios. Entretanto, segundo informações
do Corpo de Bombeiros, nem todos os proprietários cumpriram essa
determinação, o que é importante ser investigado, para que uns não
paguem pelos erros dos outros.

O Prefeito de Governador Valadares, cidade mais diretamente
atingida por mais esse desastre ecológico, João Fassareila, alerta
para a gravidade do problema e fala da tristeza de ver o trabalho de
mais de dez anos de plantio e as medidas de recuperação da área
serem totalmente destruídas pelo fogo.

Esta Casa não pode assistir a tudo de camarote e, por isso, estamos
protocolando um requerimento na Comissão de Meio Ambiente,
solicitando a realização de uma audiência pública, com a presença de
autoridades do IEF, do Ministério Público, da Polícia Militar do Meio
Ambiente, da Prefeitura de Governador Valadares, da Associação de
Proprietários do Pico do Ibituruna, da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia do Rio Doce - CIPE - e do Corpo de Bombeiros, a fim de
encontrarmos um caminho. Precisamos averiguar, descobrir os
responsáveis e saber se o incêndio é criminoso, para cobrarmos por
essa agressão. Mais que isso, é necessário encontrar uma forma de
recuperar aquela APA, que é uma das atrações turísticas de
Valadares.

Precisamos colocar um ponto final nessa situação e impedir que
essas pessoas, de maneira inescrupulosa e leviana, ataquem o meio
ambiente, atrás do lucro fácil. Todos devemos nos unir para fazer
essa audiência, por meio da Comissão de Meio Ambiente, e encontrar
uma solução plausível que venha minimizar o sofrimento do povo de
Valadares.

A Deputada Maria Tereza Lara - Realmente, Deputado, é importante
defendermos o meio ambiente para defendermos a vida.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Deputada Maria Tereza
Lara, em nome de todos os colegas, gostaria de prestar-lhe nossa
solidariedade. Imaginamos todo o trauma que você sofreu junto com
todos que estavam no carro. A questão da criminalidade e da violência
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é um problema nacional e precisamos enfrentá-lo, pois nada é mais
importante que a vida. Receba nossa solidariedade. Graças a Deus,
ninguém sofreu danos maiores, e você está aqui para continuar
lutando pela vida e pela justiça.

A Deputada Maria Tereza Lara - Muito obrigada, Deputado. Além do
requerimento da Comissão de Segurança Pública, solicitaremos ao
Prefeito de Betim que seja implementado, novamente, o Conselho de
Segurança Pública, somando todas as forças políticas e entidades
representantes da sociedade civil organizada do município, para
mudarmos o quadro atual. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro Nascimento.
• Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, vários parlamentares já ocuparam a tribuna para
denunciar a falência dos municípios no Estado. Por meio da imprensa,
estamos acompanhando a grande dificuldade por que os municípios
estão passando devido à falta de recursos. Os municípios estão
entrando em greve, e os Prefeitos estão fazendo o que podem e o que
não podem para viabilizar a sua própria administração, devido à
queda da receita e à divisão da parcela da arrecadação da área
federal.

Está na hora de unirmos as forças para evitar o desequilíbrio
financeiro dos Estados e a falência dos municípios mineiros e
brasileiros. Essa luta iniciou-se há alguns dias, por meio de uma
proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Senador Jorge
Bornhausen, em nome do PFL, para que fosse viabilizada a condição
de todos os municípios do Brasil. Todos nós sabemos que a divisão
do bolo para a União, para os Estados e para os municípios é
realizada por meio do Fundo de Participação: 75% de impostos e 25%
de contribuição. Atualmente, o critério passou a ser 55% de
contribuição e 45% de impostos.

Portanto, verificando que a arrecadação caiu sensivelmente, a
Bancada do PFL presente apresenta requerimento, apoiando a
iniciativa do partido em nível nacional. (- Lê:) "Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os Deputados que
este subscrevem, na forma regimental, vêm expor, para ao final
requerer, o seguinte: P - A reforma tributária apresentada pelo
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Governo Federal mexerá com a estrutura da arrecadação do País.
Historicamente, as reformas ou rearrarijos levados a efeito no Brasil
sempre foram marcados pela excessiva concentração dos recursos no
Executivo Nacional. Praticamos, por vícios enraizados na cultura
brasileira, um federalismo às avessas: damos poder político-
administrativo aos Estados e municípios, mas deles retiramos a
autonomia para gerir seus destinos, uma vez que a receita oriunda
dos tributos é concentrada, de forma perversa, nos cofres da União.

2° - Não é difícil, portanto, imaginar que a reforma que se avizinha
ensejará um forte desequilíbrio financeiro dos Estados Federados e a
falência dos municípios brasileiros. Esta Casa, mantendo o
pioneirismo que sempre caracterizou suas ações, promoveu fórum
técnico sobre a reforma tributária que, entre outras conclusões,
apontou para a necessidade de se garantirem aos entes federados -
Estados e Municípios - recursos suficientes para que cada um possa
definir os rumos da sua história.

30 - O PFL apresentou a emenda constitucional à Proposta de
Emenda à Constituição n° 41/2003, estabelecendo que o total da
arrecadação federal deverá ser dividido entre a União, os Estados e
os municípios. Seu Presidente, Senador Jorge Bornhausen, assim
justificou a referida emenda:

'A proposta é justa. A Constituição de 1988 determinou a partilha
dos impostos federais entre a União, os Estados e os municípios, por
meio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - e do Fundo de
Participação dos Estados - FPE.

A época, o bolo da arrecadação federal era formado por 75% de
impostos e por 25% de contribuições. Hoje, as contribuições
representam 55% e os impostos 45%.' Houve reversão.

40 - Ressalte-se, ainda, a distorção existente na formação do bolo
atual da receita, que a emenda à Proposta de Emenda à Constituição
n°41/2003 objetiva corrigir. Assim sendo:

a) Hoje, a União repassa somente 47% do Imposto sobre a Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados, na seguinte proporção:
FPE - 21,50%; FPM - 22,50%; Financiamento Norte-Nordeste-Centro
Oeste - 3,01%, totalizando 47,00%.

b) Pela emenda à Proposta de Emenda à Constituição n°41/2003, a
distribuição obedecerá rigorosamente ao expresso no texto de nossa
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Carta Magna: todos os impostos e contribuições serão repartidos
na seguinte proporção: FPE - 4390%; FPM - 45,90%; Financiamento
Norte-Nordeste-Centro Oeste - 6,10%; Fundo Nacional
Desenvolvimento Regional - 4,10%, totalizando 100,00%.

50 - A aprovação dessa emenda só se dará com a mobilização de
todos. Afinal de contas, o que está em jogo é a sobrevivência da
Federação brasileira. Não é mais possível continuar a tratar nosso
imberbe federalismo com a estrutura de um Estado unitário.

Isso posto, requerem de V. Exa. a formação de uma comissão de
representação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas para se
fazer presente ao encontro nacional dos Prefeitos do Brasil, a realizar-
se no Auditório Petrônio Portella, no Senado Federal, em Brasília, no
próximo dia 14 de agosto, a partir das 9 horas; o encaminhamento de
uma moção de apoio à Proposta de Emenda à Constituição n°
4112003, com a modificação proposta pelo PFL ao art. 159 da
Constituição da República, dirigida ao Congresso Nacional, com a
solicitação de que os congressistas brasileiros votem pela aprovação
da mencionada proposta de emenda constitucional; e que idêntica
solicitação seja formulada aos Deputados Federais e Senadores por
Minas Gerais."

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - V. Exa. está tratando de
assunto de alta relevância para o sistema federativo brasileiro.
Sabemos da deterioração, da perda constante que sofrem os
municípios, os quais, no decorrer do tempo, assumem cada vez mais
ônus que não são deles.

V. Exa. fala sobre as contribuições criadas, e menciono uma delas, a
CPMF. Lembro que, no início, a CPMF era imposto - o IPMF, criado
em junho de 1993. Naquela época, além de ser imposto, portanto
sujeito a repartição entre os entes federados, tinha uma vinculação de
20% para a habitação popular. Lembro-me disso porque a vinculação
deveu-se a trabalho realizado por Minas Gerais, mas durou pouco
tempo. No início de 1994, surgiu o Fundo Social de Emergência para
dar condição à criação do real. Chamo a atenção para essa questão,
pois aquele imposto passou a ser contribuição. E, quando vemos os
Governadores, em especial o de Minas, Aécio Neves, trabalhando
pela vinculação da CPMF para os Estados, lembramos que, quando
era imposto, já havia essa redistribuição, portanto, uma vinculação.
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Logo, não se trata de matéria nova.

E necessário que Brasília, que já possui a hipertrofia do poder
político, perceba que, no sistema federado, não é possível continuar
dessa forma. Apóio seu pronunciamento, que é muito oportuno. Essa
proposta de emenda à Constituição, que visa vincular também as
contribuições, pode ser um grande caminho. Obrigado.

O Deputado Elmiro Nascimento - Obrigado, Deputado Mauro Lobo.
Friso, mais uma vez, como V. Exa. bem o disse, a disparidade em
relação à divisão desse bolo. Na Constituição de 1988, 75% eram
impostos, e 25% eram contribuição. Hoje, isso se inverteu: 55% são
contribuição, e 45% são impostos, e quem está sendo penalizado com
isso, além do Estado, é, logicamente, o município. Essa proposta do
PFL tem o intuito de salvar o município brasileiro, que é a base da
Federação. Se ele falir, cai toda a Nação.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Parabenizo-o pelo
pronunciamento e pela oportunidade do tema. Gostaria de receber
uma cópia de toda a proposta do PFL, para que possamos analisá-la.
Realmente essa questão da Federação tem de ser enfrentada. A
distribuição dos impostos é questão premente, mais que urgente.
Somente com desenvolvimento e geração de empregos teremos uma
mudança no quadro sociopolítico brasileiro, com conseqüente
diminuição da penúria dos municípios. Mas isso não exclui a questão
da reforma tributária e da distribuição. Muito oportuna sua faia.

Faço ainda dois registros da maior importância. Nós, que temos o
dever de cobrar e criticar autoridades, quando vemos que elas
cumprem o dever além da sua função, em defesa da questão social,
temos de fazer o reconhecimento disso.

Nosso companheiro, Deputado Célio Moreira, falava sobre a Santa
Casa, questão que acompanhei durante toda a madrugada, desde o
início do conflito. Gostaria de destacar a atuação do Dr. José Farah,
Delegado-Geral de Polícia, que, tão logo soube do problema, saiu de
Rio Acima e foi para a Santa Casa ajudar a resolver a situação,
ficando lá até as 5h30mim da manhã, e do Juiz Nilton Teixeira de
Carvalho, que saiu da sua residência, durante a madrugada, para
analisar o processo, tão logo soube que os advogados da Santa Casa
tinham as contra-razões que iriam possibilitar sustar a liminar. São
dois exemplos de homens públicos que cumpriram seu dever,
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evitando um dano maior.

Quanto ao que foi dito sobre a Santa Casa, esta Assembléia deve
constituir comissão especial para avaliar toda a crise e propor
soluções. Esta é uma Casa para propor soluções aos graves
problemas do Estado. A Santa Casa, assim como os municípios, é
responsabilidade de todos os mineiros. E o maior hospital público de
Minas Gerais.

Gostaria também de fazer um registro histórico e cultural. Domingo,
tivemos um momento único nas culturas populares mineira e
brasileira. O nosso querido Acir Antão fez um programa memorável
para o Dia dos Pais, com nosso amigo gebastião Roberto Silva, na
Pampulha, resgatando o que há de melhor na música popular
brasileira. Parabéns ao Acir, à Rádio ltatiaia, que não deixa que a
cultura nacional morra- Muito obrigado.

O Deputado Elmiro Nascimento - Em relação ao que V. Exa. disse
sobre a Santa Casa, o Município de Belo Horizonte poderia estar
ajudando a Santa Casa bem mais que ajuda. Sabemos o grande
serviço que a Santa Casa presta não só à região metropolitana, mas
ao Estado como um todo.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Saúdo V. Exa. Estou
ouvindo atentamente seu pronunciamento. Todos estamos
preocupados com a situação dos nossos municípios. Temos hoje 689
municípios que vivem exclusivamente do Fundo de Participação. E
uma situação dramática a que estamos vivendo.

Gostaria, mais uma vez, de lembrar a esta Casa que amanhã
realizaremos reunião em conjunto com a Comissão de Regionalização
para ouvirmos os Prefeitos, a fim de que possamos constituir uma
frente parlamentar e discutir propostas objetivas, garantindo o
verdadeiro pacto federativo, que é a distribuição de renda.

Parabenizo V. Exa. Sua preocupação é a de todos nós. Estamos
vivendo esta situação dramática nos municípios e na unidade
federativa.

O Deputado Elmiro Nascimento - Temos reunido forças com todos
os partidos políticos, para que salvemos nosso município, que é a
base da Federação. Os requerimentos foram assinados pelos
Deputados Gustavo Valadares, Vice-líder do PFL, Doutor Viana, Paulo
César, Sebastião Navarro Vieira e por mim, ou seja, por todos os
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membros do PFL. Obrigado.

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

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia,
falarei mais uma vez da questão das estradas. Está havendo
acomodação das autoridades executivas, mas a coisa é mais séria do
que se imagina.

Assinei documento denunciando ao Ministério Público o pouco caso
com as estradas de Minas Gerais. Vidas estão sendo ceifadas devido
à ausência da atuação no melhoramento das estradas. O tapa-buraco
é como diz o próprio nome: tapa, mas nada resolve. As estradas estão
caóticas. Há acidentes, pois as pessoas não conhecem determinados
trechos e caem nos buracos. Ao desviarem deles, sofrem acidentes
por causa do pouco caso das autoridades executivas.

Pagamos IPVA e taxas para as estradas, mas, na verdade, o
dinheiro não vai para lá. Pessoas estão morrendo, o que é revoltante.

Aproveito os poucos minutos para, mais uma vez, denunciar a
situação caótica das estradas de Minas. E um absurdo ver pessoas
dirigindo à noite, com chuva, sem segurança. Muitas vezes, têm de
parar na estrada para trocar o pneu, correndo risco de serem
assaltadas.

E nosso papel cobrar dos executivos, principalmente em se tratando
de estrada federal. Não podemos continuar só no discurso e nas
palavras ao vento. Isso acontece nos quatro cantos de Minas Gerais.
E covardia o que os Governos, principalmente o federal, estão
fazendo ao postergar o problema. Os buracos que - disseram - foram
tapados no início do ano estão novamente matando e provocando
acidentes.

Temos de passar para a denúncia e cobrar, pois não basta falarmos
e mandarmos ofícios. Dinheiro para o FMI tem de sobra, o superávit
primário está além do que o FMI espera, mas não tem dinheiro para
consertar as estradas.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado
Doutor Viana, concordo com suas palavras. O Estado e o Governo
Federal precisam dar atenção urgente às estradas, que estão
acabando. Recentemente, foi feita a operação tapa-buracos em
muitas estradas mineiras, como na 146, 267 e 459, na Região Sul. No
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entanto, como a massa foi jogada de cima do caminhão, os
buracos, que eram para baixo, agora são para cima. Os carros vão
trepidando. Portanto, tais rodovias precisam de recapeamento.

Ao lembrar-me das nossas estradas, Deputado Doutor Viana,
citando a 459, no trecho compreendido entre Paraguaçu e Areado,
passando por Alfenas, aproveito este aparte ao seu discurso para
saudar os estudantes de Direito da UNIFENAS que visitam a
Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
exemplo de V. Exa., saúdo os alunos de Direito da UNIFENAS,
instituição em que minha filha cursa o quarto ano de Medicina.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
concordo que não poderia ser mais lamentável a situação das
estradas mineiras. Hoje, ao participar de um programa de televisão
juntamente com V. Exa., tive a oportunidade de falar a respeito da
participação dos Estados brasileiros na redistribuição da dDE.
Precisamos resolver esse problema, porque as estradas não podem
continuar como estão. Além da manutenção das atuais, é fundamental
que novas rodovias sejam construídas.

É importante louvar a atitude do Governador Aécio Neves, que
defendeu de maneira firme a distribuição mais justa dos recursos no
Brasil, porque está havendo concentração exagerada de recursos nas
mãos do Governo Federal, que detém mais de 65% do bolo, enquanto
os Estados e municípios ficam com praticamente nada. Os Prefeitos
vivem de chapéu na mão, buscando recursos em Brasília. Como não
conseguem, seus problemas ficam sem solução. Os Estados, a
exemplo de Minas, encontram-se em grandes dificuldades.

AproVeito esta oportunidade para aplaudir a atitude do Governador
Aécio Neves e dos demais Governadores na defesa dos direitos dos
Estados. Nós, Deputados Estaduais de todos os partidos, devemos
somar forças para que não só a dDE, mas também a CPMF e a
desoneração do imposto de exportação sejam redistribuídas entre os
Estados e municípios; assim, haverá descentralização mais justa dos
impostos recolhidos.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte do Deputado
Bonifácio Mourão. O Governador Aécio Neves não deve abrir mão
dessa prerrogativa. E preciso que continue sua luta não somente em
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defesa do Governo de Minas, mas também de todos os Estados
brasileiros. Como uma parte da CIDE foi destinada à infra-estrutura,
isso deve ser respeitado. Caso contrário, não precisaria ter tal
destinação. A CPMF foi destinada à área da saúde. No entanto, nunca
foi destinado R$0,01 para essa área. Portanto, estava errado no
Governo anterior e continua errado nos sete meses do atual. E preciso
corrigir enquanto é tempo, obedecendo à lei. Muito obrigado.

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

P Fase
Abertura de lnscriçbes

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 325/2003, do Deputado
Leonardo Quintão, ao Projeto de Lei n° 2/2003, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a prestação de contas do

Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício de 2002 foi
publicada em essencialidades no "Diário do Legislativo" do dia
9/8/2003 e distribuída em avulso aos Deputados hoje. A Presidência
informa, ainda, que o prazo de dez dias para requerimento de
informações ao citado Tribunal será contado a partir de amanhã, dia
13, encerrando-se na sexta-feira, dia 22/8/2003.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o balançogeral do Estado

relativo ao exercício de 2002 foi publicado em essencialidades no
"Diário do Legislativo" do dia 91812003 e distribuído em avulso aos
Deputados ontem, dia 11. A Presidência informa, ainda, que o prazo
de dez dias para requerimento de informações ao Poder Executivo e
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ao Tribunal de Contas do Estado será contado a partir de hoje,
encerrando-se na quinta-feira, dia 21/8/2003.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei n° 10/2003, do Deputado Leonardo Quintão, o
Projeto de Lei n° 818/2003, do Deputado Mauro Lobo, passa a
tramitar nos termos da Decisão Normativa da Presidência n°12.

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de
Justiça, Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.577. Pelo BPSP: efetivos - Deputado Miguel
Martini e Deputada Lúcia Pacífico; suplentes - Deputados Sebastião
Helvécio e Doutor Ronaldo; pelo Bloco PT-PCdoB: efetivos -
Deputadas Maria José Haueisen e Cecília Ferramenta; suplentes -
Deputados Laudelino Augusto e WeIiton Prado; pelo PL: efetivo -
Deputado Roberto Ramos; suplente - Deputado Célio Moreira.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.579.
Pelo BPSP: efetivos - Deputados Sebastião Helvécio e Mauro Lobo;
suplentes - Deputados Ermano Batista e Wanderley Ávila; pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivos - Deputado Chico Simões e Deputada Marília
Campos; suplentes - Deputados Laudelino Augusto e André Quintão;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado
Gilberto Abramo. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.580.
Pelo BPSP: efetivo - Deputados Ermano Batista e Dalmo Ribeiro
Silva; suplentes - Deputados Sargento Rodrigues e Dilzon Meio; pelo
Bloco PT-PCdoB: efetivos - Deputado Chico Simões e Deputada
Maríha Campos; suplentes - Deputadas Maria Tereza Lara e Jô
Moraes; pelo PL: efetivo- Deputado Jayro Lessa; suplente - Deputado
Irani Barbosa. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
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Emitir Parecer sobre Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.585
(ex-Projeto de Lei n° 719/2003, do Governador do Estado, 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 30/12199; a Lei n°13.533, de 11/5/2000,
e dá outras providências - Mensagem n° 93/2003.). Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Domingos Sávio e Aden Santiago; suplentes -
Deputados Carlos Pimenta e Miguel Martini; Pelo Bloco PT-PCdoB:
efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado Roberto
Carvalho; pelo PL: efetivo - Deputado Márcio Passos; suplente -
Deputado João Biliar; pelo PMDB: efetivo: Deputado José Henrique;
suplente - Deputado Leonardo Quintão. Designo. As Comissões.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Irani Barbosa - informando
sua ausência do País no período de 8 a 17/8/2003 (Ciente. Publique-
se. Cópia às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso XXI do art.

232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Doutor Viana e
outros, solicitando a realização de reunião especial no dia 25/8/2003
para comemorar o Dia do Soldado e o bicentenário de nascimento do
Duque de Caxias, Patrono do Exército brasileiro.

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

nome do Sr. Eduardo Gustavo Farnesi Brandão para o cargo de
Presidente da Fundação Rural Mineira - RURALMINAS (Mensagem n°
40/2003). A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

registro a probidade, a correição e o zelo do Sr. Eduardo Brandão,
experiente na área administrativa como Vice-Prefeito e Prefeito de
Ribeirão das Neves. Na última legislatura, deu-nos o prazer de
convivência saudável, tranqüila e cordial. A frente da RURALMINAS,
terá a oportunidade de conceder valorosa contribuição ao Estado.
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Sendo assim, encaminhamos favoravelmente à indicação e solicito
que a apóiem.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
• Deputado Padre João - Sr. Presidente, não tive oportunidade de

conviver com Eduardo Brandão, entretanto queremos que seja nosso
companheiro. Convidado pela Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial para debater o assunto "terras devolutas do Estado", a
justificativa, não convincente, de sua ausência foi de que a questão
não competia à RURALMINAS. Sabe-se que, na época, os contratos
foram feitos pela RLJRALMINAS, e alguns estão sob sua
responsabilidade. Apesar disso, apóio o nome de Eduardo e quero tê-
lo como colega e facilitador dos trabalhos desta Casa.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
• Deputado José Milton* - Sr. Presidente, apesar das colocações do

Deputado, sabemos que a indicação do nome do ex-Deputado
Eduardo Brandão pelo Governador Aécio Neves para ocupar a
Presidência da RURALMINAS é oportuna. Na administração de
Ribeirão das Neves, provou ser responsável com a coisa pública e,
com certeza, provará o mesmo na RURALMINAS. Como
companheiro, foi correto, agradável e deixa saudades. Infelizmente,
não logrou a reeleição, mas prestará grande serviço a Minas Gerais.
Portanto, faço apelo para que apoiemos a indicação de seu nome
para ocupar o cargo, já que é tão capacitado para exercê-lo. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, em nome da

Bancada do PT, felicito o Governador pela indicação do nome de
Eduardo Brandão para ocupar a Presidência da RURALMINAS. Nesta
Casa tivemos convivência salutar, e tenho certeza de que
desempenhará trabalho condizente com as necessidades do Estado.

Aproveitando a oportunidade, falo sobre o papel e a importância da
RURALMINAS na realização da reforma agrária no Estado. Peço ao
Presidente Mauri Torres a agilização de nossa discussão em torno da
construção de uma força-tarefa, juntando os órgãos do Estado e da
União, coordenados por esta Casa, para pensarmos na realização
dessa reforma em Minas. Certamente, o Deputado Eduardo Brandão
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nos fornecerá dados, aliás, cobrados pelo Deputado Padre João,
sobre a RURALMINAS, para que terras devolutas do Estado possam
ser identificadas a serviço da reforma agrária. Somos favoráveis à
aprovação do nome de Eduardo Brandão. Enalteço a necessidade da
reforma agrária em Minas Gerais. Por isso, peço empenho maior do
Governo e auxílio da Assembléia na construção da força-tarefa em
favor da reforma agrária.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, essa indicação de

Eduardo Brandão demonstra o cuidado do Governo do Estado na
escolha de seus principais auxiliares. Eduardo Brandão é elemento de
nossa convivência. Conforme dito, esteve nesta Casa e demonstrou
não só a sua competência, mas também ser pessoa de trato ameno e
profundo conhecedor da administração pública e de empresas. Devido
a suas qualidades, é nome fácil para ser aprovado nesta Casa.

Quanto ao chamamento para dar explicações em uma das
comissões, digo que, a partir dessa escolha e de sua nomeação,
obviamente ele se sentirá mais à vontade e empenhado em exercer a
Presidência da RURALMINAS. Sabemos que, enquanto não há
aprovação desta Casa, a situação é quase interina. A partir da
aprovação, que esperamos seja por unanimidade, teremos outro
momento do prezado Eduardo Brandão frente à RURALMINAS.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, fazendo coro com os

Deputados e as diversas bancadas, em meu nome, em nome do PDT
e dos companheiros, tenho a honra de respaldar o nome de Eduardo
Brandão como Presidente da RURALMINAS por diversos motivos.
Quem o conheceu sabe de sua competência, garra e, principalmente,
coragem. A RURALMINAS precisa de um homem corajoso, que mude
o conceito de trabalho à frente dessa fundação. Em passado recente,
esteve nas mãos de pessoas com interesses políticos que atendiam
grupos, panelinhas, e deixavam as causas maiores da RURALMINAS
sem resposta.

Hoje, Eduardo Brandão encara a RURALMINAS com muita
seriedade e competência. Por exemplo, vejam o que acontece no
Município de Jaíba. Praticamente 60% das terras, que são devolutas,
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da área urbana e rural de Jaíba pertencem ao povo mineiro e ao
Governo do Estado. Nessas terras, por muitos e muitos anos,
instalaram-se posseiros, o que transformou o local numa bagunça.
Eduardo realiza trabalho notável, regularizando a situação,
primeiramente, dos residentes nas áreas urbanas do Município de
Jaíba, desencadeando trabalho importante para legalizar as terras
devolutas que hoje compõem praticamente quase todo o Projeto
Jaíba. Atualmente, uma pessoa que trabalha nesse Projeto não pode
ter acesso aos créditos fundiários, pois possui a posse da terra, mas
não o título.

Isso afasta as pessoas de empréstimos de Bancos oficiais como o
Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. As pessoas ficam devendo e
não têm acesso ao crédito. Eduardo Brandão está fazendo esse
trabalho fantástico.

Gostaria também de cumprimentar o Governador Aécio Neves pela
indicação, e o companheiro Eduardo Brandão, ex-Deputado, grande
companheiro e amigo, pelo trabalho que está fazendo à frente da
RURALMINAS. E dizer que não basta a Assembléia respaldar e
oficializar seu nome, é necessário que possamos ser parceiros,
encarando esse processo de legalização das terras devolutas com
responsabilidade. Que possamos acelerá-lo. Quando chegam
processos a esta Assembléia, parece que, historicamente, as coisas
demoram a acontecer. Temos que ser ágeis na legalização dessas
terras, dando condições de trabalho àquelas pessoas que realmente
querem trabalhar, dando o título definitivo da terra às pessoas que ali
residem durante décadas, passando de família para família, de pai
para filho. Na verdade, essa questão das terras devolutas precisa de
agilidade.

Queria cumprimentar também Eduardo Brandão pelo trabalho que
vem fazendo para recuperar as máquinas. A RURALMINAS era um
cemitério de máquinas antigas, velhas, quebradas, que não prestavam
serviços à altura das necessidades do Estado. Eduardo está
buscando recursos para aquisição de novas máquinas, para firmar
convênios principalmente com as Prefeituras que não têm condições
de ter uma frota de caminhões ou uma patrol, prestando assistência
principalmente às estradas vicinais, às estradas municipais e àquelas
que dão acesso aos centros produtores.
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Queria cumprimentar a Casa em meu nome e em nome do meu

partido e desejar muita sorte a Eduardo Brandão, dizendo a ele que
pode contar com a Assembléia. Faço um apelo para que a Assembléia
seja mais ágil e mais objetiva nessa questão da legalização das terras
devolutas do nosso Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, não poderia, de forma

alguma, deixar de me associar aos colegas Deputados que fizeram
menção à felicidade que teve o Governador Aécio Neves na indicação
do ilustre ex-Deputado e nosso eterno amigo Dr. Eduardo Brandão.
Realmente foi muito feliz o Governador na escolha desse cidadão. A
RURALMINAS, como todos sabemos, passou por um período longo
de emagrecimento, pois perdeu parte da sua função e não mudou de
objetivo. A presença do ilustre Eduardo Brandão nesse órgão já deu
novo ânimo ao pessoal e também àqueles que procuram essa
instituição. Eduardo Brandão foi Deputado, foi Prefeito, é um
excelente executivo, destacou-se nesta Casa em todas as missões
que recebeu, seja nas comissões, seja em Plenário. Por essa razão
me associo e louvo a ação dos parlamentares que usaram o
microfone para elogiar a decisão do Governador de escolher Eduardo
Brandão para dirigir a RURALMINAS. Parabéns ao Governador,
parabéns a Eduardo Brandão, por ter conseguido praticamente
unanimidade nesta Casa.

* Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso 1, c/c o art.
255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem a
aprovação do nome registrarão "sim", os que desejarem rejeitá-la,
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero fazer um registro
histórico: se estamos votando a indicação para a Presidência da
RURALMINAS, é porque o Secretário Odelmo Leão, na ocasião da
votação da lei delegada, defendeu a permanência da RURALMINAS.
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A Secretaria de Agricultura é composta pela EPAMIG, pela
EMATER, pelo IMA e pela RURALMINAS, que hoje é como uma
agência de desenvolvimento ligada ao setor agropecuário.

Parabenizo o Secretário Odelmo Leão pela iniciativa de defender a
permanência da RURALMINAS, no âmbito da Secretaria de
Agricultura. Parabenizo também o Secretário Anastasia por ter
compreendido a situação da RURALMINAS. Parabenizo ainda o
Governador Aécio Neves. Estamos absolutamente favoráveis à
aprovação do nome de Eduardo Brandão para a Presidência da
RURALMINAS, porque tem todas as condições de conduzir os
destinos dessa empresa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a indicação.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André

Quintão - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - José
Henrique - José Milton - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Padre João - Pastor
George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Não houve voto
contrário. Há 6 Deputados em comissões. Fica, portanto, aprovada a
indicação feita pelo Governador do Estado do nome do Sr. Eduardo
Gustavo Farnesi Brandão para o cargo de Presidente da Fundação
Rural Mineira - RURALMINAS. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, votei com muito

gosto no companheiro Eduardo Brandão, que foi um defensor das
causas públicas e realizou um trabalho muito sério na Casa. Tenho
certeza absoluta de que até mesmo o Deputado Irani Barbosa, se
estivesse em Plenário, também votaria favoravelmente à indicação,
apesar de toda a divergência política que têm em Ribeirão das Neves.

O companheiro Eduardo Brandão já está na RURALMINAS e
continuará a realizar um excelente trabalho. Estava em uma outra
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reunião na Casa e precisei descer correndo para votar no
companheiro Eduardo Brandão, meu amigo. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, eu também não
poderia deixar de saudar o companheiro e amigo Eduardo Brandão,
que, pela votação expressiva que teve, demonstra ser uma pessoa de
grande carisma. Na última legislatura, eu ainda não era Deputado,
mas tenho relatos de que o Presidente da RURALMINAS é uma ótima
pessoa.

Na semana da posse, Eduardo Brandão já tinha planejado todo o
seu trabalho na RURALMINAS. Disse muito bem o Deputado Carlos
Pimenta que a RURALMINAS, no passado, era cemitério de máquinas
quebradas. O Sr. Eduardo Brandão já possuía projeto, a ser
apresentado na primeira semana de trabalho ao Governador Aécio
Neves, explicando os motivos da necessidade de modernização das
frotas e do maquinário da empresa. Assim sendo, ressalto também a
importância da RURALMINAS em ajudar a zona rural de Minas
Gerais, que, muitas vezes, necessita dessa autarquia para melhorar
estradas, abrir lagoas e poços artesianos. Fico feliz de ver que
Eduardo Brandão, como Presidente da RURALMINAS, tem feito bom
trabalho, desenvolvendo e ajudando o campo de nosso Estado. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Genaro - Já que todos estão falando - aqui é o
lugar de se falar mesmo -, também quero dizer que tenho o maior
prazer de votar favoravelmente à indicação do nome de Eduardo
Brandão para o cargo de Presidente da RURALMINAS. Admiro sua
capacidade e vontade de realizar e de fazer. Que Deus o ilumine e o
abençoe nessa tarefa. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Também quero me unir a todos os
nobres colegas nessa manifestação de apoio ao meu amigo Eduardo
Brandão e torcer para que, com muita competência, como sempre
teve, e dedicação, possa exercer grande trabalho e ajudar, realmente,
o homem do campo. Há muito a ser feito. Eduardo Brandão tem
conhecimento, tanto da área legislativa como da executiva, e, com
certeza, com sua vontade e empenho realizará grande mandato.
Parabenizo o Governador Aécio Neves, pela indicação, e o nosso
Secretário da Agricultura, que conhece a luta e a garra de Eduardo
Brandão e confia nesse Presidente para exercer grande papel em
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benefício da produção rural. Falo em nome de toda a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial e dos companheiros do PFL.
Estamos torcendo por ele e pedindo a Deus que o ilumine como
Presidente da RURALMINAS, para que realize grande mandato e
possa servir à agricultura e pecuária de nosso Estado, construindo,
assim, uma Minas bem melhor.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Com o mesmo vigor e
entusiasmo, parabenizo a indicação do caríssimo Deputado Eduardo
Brandão para a Presidência da RURALMINAS. Tive o prazer de
participar da comissão que o sabatinou, quando demonstrou muita
vontade de servir a Minas neste momento tão difícil. Gostaria de
ratificar as palavras do ilustre Deputado Paulo Piau, quando ressaltou
a participação importantíssima do Secretário de Agricultura, Odelmo
Leão. Graças ao seu espírito determinado de grande conhecedor da
agricultura e da pecuária, teremos, com certeza, uma RURALMINAS
capaz de fortalecer todo o nosso Estado.

Quero, mais uma vez, ao cumprimentar o Deputado Eduardo
Brandão, hoje Presidente da RURALMINAS, lembrá-lo de que nossa
região Sul de Minas, particularmente a cidade de Pouso Alegre,
necessita da instalação de um escritório regional desse órgão, o qual
já pleiteamos. Assim, estaremos atendendo a todos os Prefeitos da
região.

Tenho certeza, por sua determinação e transparência e por tudo que
já representou nesta Casa, como atuante parlamentar, que o
Deputado Eduardo Brandão demonstrará, junto à RURALMINAS, ao
Secretário Odelmo Leão e ao Governador Aécio Neves sua vontade
de acertar, atendendo aos municípios e garantindo-lhes a
governabilidade tão necessária para todos.

Certamente, teremos o Deputado Eduardo Brandão brevemente
nesta Casa, trazendo suas sugestões e mostrando seu pensamento
de buscar parceria com os municípios, o que é sua meta principal,
como já nos informou em sua vinda à nossa Comissão. Buscará
parcerias para que os municípios estejam sempre equipados e
prontos a atender suas bases.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, estamos vendo que a

reunião está se encaminhando para o encerramento, e convido V.
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Exa. e os Deputados para uma reunião que teremos agora, às 17
horas, na Reitoria da UEMG, para dar seqüência aos trabalhos que a
Comissão Especial nomeada por V. Exa. está desenvolvendo, com o
propósito de oferecer subsídios ao Governo do Estado e trazer a esta
Casa uma discussão ampla, a fim de termos, de fato, a
implementação de ações que viabilizem a sonhada UEMG, como
preceitua a Constituição mineira.

Assim, estarei ausentando-me com o propósito de levar à Reitoria
da UEMG os esforços da Comissão Especial desta Casa. Estendo
esse convite à bancada da UEMG, para continuarmos junto nesse
esforço. Muito obrigado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão do Trabalho,

solicitando seja encaminhado ofício ao Presidente do Banco
BRADESCO S.A. e ao Presidente do Conselho de Administração da
Organização Bradesco, com vistas a que não sejam feitas demissões
dos empregados lotados nos Bancos BRADESCO S.A., BCN S.A.,
Mercantil de São Paulo S.A. e Bilbao Viscaya SÃ., em função da
fusão dessas instituições bancárias, bem como a manutenção do
número de agências em nosso Estado. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares, solicitando seja
encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de
informação sobre a situação dos desabrigados pelas chuvas de
janeiro passado que se encontram alojados no Mineirão, Mineirinho e
hotéis do centro da cidade. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando que o
Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 seja distribuído à Comissão
de Segurança Pública. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja o
Projeto de Lei n° 712/2003 distribuído à Comissão do Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

- A seguir, é submetido a votação e aprovado requerimento do
Deputado Célio Moreira, solicitando seja constituída comissão
especial para proceder a estudos sobre a expansão do metrô na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. (Cumpra-se.)

Designação de Comissão
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a
expansão do metrô na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
doravante denominada Comissão Especial da Expansão do Metrô,
cujos nomes foram publicados na edição anterior.

Questão de ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, observando Plenário,

constatamos que não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Solicito o encerramento, de plano, dos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
13, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 1 S REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 5/8/2003

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ana Maria, André Quintão e Manha Campos, membros
da suracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, 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 da seguinte correspondência: ofícios
do Deputado João Leite, Secretário de Desenvolvimento Social e
Esportes, publicado no 'Diário do Legislativo" de 19/7/2003; da Sra.
Adriene Barbosa de Faria, Presidente da Associação Mineira de
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Municípios, referente à indicação de titular e suplente para
comporem a comissão especial encarregada de definir diretrizes
metodológicas para elaboração do LMRS; do Sr. Reinaldo Gomes
Gonçalves, Chefe do Serviço de Arrecadação - Gerência Executiva do
INSS-Contagem, publicado no 'Diário do Legislativo" de 26/7/2003;
dos Srs. José Santana de Vasconcel los, João Magno, Francisco
Gonçalves, Jaime Martins, Deputados Federais, e do Sr. Hélio Costa,
Senador, referente a informações sobre a aplicação dos recursos
oriundos dos jogos das loterias. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei n os 574/003, no 1° turno (Deputado
Pinduca Ferreira); 32112003, no 1° turno (Deputada Marília Campos);
25/2003, no 2° turno (Deputada Ana Maria). Em seguida, o Presidente
avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n os 525 e 66812003, no 1°
turno, e 119/2003, no 2 0 turno. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 66/2003 na forma do
Substitutivo n° 1 e 411/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado André
Quintão). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, em turno único, os Projetos de Lei n os 485 e 65612003 (relatora:
Deputada Ana Maria); 589, 660, 670, 690 e 699/2003 (relator:
Deputado Pinduca Ferreira); 594, 703 e 714/2003 com emendas que
receberam o n° 1 e 654/2003 (relatora: Deputada Manha Campos);
612, 652, 661, 692, 702 e 711/2003 (relator: Deputado Céhio Moreira).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nos 892, 906, 922, 971 e 995/2003. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e
Manha Campos, em que solicitam seja realizada audiência pública
para discutir a contratação de cooperativas de trabalho e de serviços
terceirizados por empresas legalmente constituídas; Maríhia Campos,
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em que pleiteia sejam encaminhados ofícios aos Presidentes do
Banco Bradesco S.A. e do Conselho de Administração da
Organização Bradesco solicitando não sejam realizadas demissões
dos empregados lotados nos Bancos Bradesco S.A., BCN S.A.,
Mercantil de São Paulo S.A. e Bilbao Viscaya S.A. e seja mantido o
número de agências em nosso Estado; solicita seja realizada
audiência pública conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio para debater a proposta de criação do instituto da pré-
empresa. Prosseguindo, o Deputado Célio Moreira transfere a
Presidência à Deputada Marília Campos e apresenta requerimento em
que solicita seja enviado pedido de informação ao Presidente do
IPSEMO acerca do cancelamento da pensão da Sra. Nivia Aparecida
Badaró. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em
seguida, o Deputado Célio Moreira reassume a direção dos trabalhos.
Submetidos a discussão e a votação, são aprovados os pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 249, 254, 284, 344, 399, 414,
442, 432, 433 e 58112003. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão.

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 518/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar,
Laudelino Augusto, Leonardo Moreira e Leonardo Quintão, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão. 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 debater os acidentes
ambientais no transporte de cargas perigosas e informa que serão
ouvidos os Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; José Fernando Coura e Jaime Nicolato, respectivamente
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Presidente e associado do SINDIEXTRA; Tárcio Primo Belém
Barbosa e João César Cardoso do Carmo, respectivamente
Conselheiro e Gerente Técnico do CAEA-MG; Carlos Antônio Rocha,
do SETCEMG; Jaime Paschoalin, Presidente da FETCEMG; Angelina
Maria Lana de Moraes, Assessora da Diretoria de Atividades
Industriais e Minerárias da FEAM; Renato César do Nascimento
Santana, Reinaldo Barbosa Miranda, Murilo Fonte Boa Guimarães
Moreira e Ivan Godoy, respectivamente Diretor-Geral, Chefe de
Serviço, Chefe da Divisão de Meio Ambiente e Chefe da Divisão
Operacional do DER-MG. Na condição de autora do requerimento que
deu origem ao debate, a Presidente tece as considerações iniciais,
recebe do Sr. José Fernando Coura a carta "Política Nacional para
Barragens de Rejeitos", um levantamento de barragens de rejeitos de
Minas Gerais, comentários sobre o histórico e legislação sobre o
licenciamento ambiental e transporte de cargas perigosas no Estado e
"kit" de segurança operacional da FCA. Logo após, passa a palavra
aos convidados, cada um por sua vez, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, passa a palavra ao
Deputado Fábio Avelar, que apresenta requerimento em que solicita
sejam convidados representantes da inspetoria do CREA-MG de
Ponte Nova para esplicar a esta Comissão o acidente ambiental
provocado pelo rompimento em cadeia de pequenos barramentos,
que resultaram em grande inundação em bairros daquela cidade.
Submetido a votação, o requerimento é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para á próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Maria José Raueisen, Presidente - Leonardo Moreira - Leonardo

Quintão - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar.
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 5/8/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Djalma Diniz, Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e
Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Está
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presente, também, o Deputado Leonardo Moreira. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a se discutirem e votarem proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, Fuad Noman, Secretário da Fazenda, e Osvaldo Borges da
Costa Filho, Presidente da COMIG, publicados no 'Diário do
Legislativo" de 19/7/2003; José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Transportes e Obras Públicas; Flávio Alencastro,
Secretário Particular do Governador, publicados no "Diário do
Legislativo" de 26/7/2003; Rodolfo Cecílio, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, e Geraldo Mascarenhas Machado,
Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Rodoviário de Belo Horizonte. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n

o
s 46/2003, no 20 turno, e 17512003, no 1°

turno (Deputado Laudelino Augusto); 9412003 (Deputado Djalma
Diniz); 225, 361, 614 e 712/2003, no 1° turno (Deputado Sidinho do
Ferrotaco) e 466/2003, em turno único (Deputado Adalciever Lopes).
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
361 e 614/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n os 46/2003, no 20 turno (relator:
Deputado Laudelino Augusto), 94/2003, no 1° turno, (relator:
Deputado Djalma Diniz), e 175/2003, no 1° turno (relator: Deputado
Laudelino Augusto), deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sidinho do Ferrotaco, que
conclui pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 225/2003

com as Emendas n
o
s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e
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712/2003 com a rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente defere os pedidos de vista dos
Deputado Adaiclever Lopes e Laudelino Augusto. Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
1.025, 1.032, 1.036, 1.037 e 1.041/2003. Passa-se à 3 a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja ralizada audiência pública com a presença
dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas; Wilson Brumer, Secretário de Desenvolvimento Econômico;
Robson Braga de Andrade, Presidente da FIEMG, e João Nogueira
Fanuchi, Presidente da AMESP, para discutir a implementação do
Programa de Adequação de Transportes para o Desenvolvimento de
Setores e Aglomerações Produtivas no Sul de Minas; Adalclever
Lopes, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Direitos Humanos, com a presença dos Srs. Lúcio
Urbano, Secretário de Defesa Social, Antônio Sérgio Fernandes,
Secretário de Justiça da Bahia; Nedens Ulisses Freire Vieira,
Procurador-Geral de Justiça; Otto Teixeira Filho, Chefe da Polícia
Civil, e Cel. Sócrates Edgard, Comandante-Geral da PMMG, para
discutir a aplicação de parcerias público-privadas na manutenção e
ampliação do sistema penitenciário do Estado, a expansão do número
de vagas com a construção de novas unidades prisionais, a
ressocialização dos detentos e a experiência em outras unidades da
Federação; Laudelino Augusto, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor para debater
com convidados o Projeto de Lei n°71212003, em tramitação na Casa;
e do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja realizada reunião para
discutir com convidados a instrução de serviços do DER-MO que
dispensa a contratação de auxiliar de viagem pelas empresas de
transporte rodoviário. 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.
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Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Adalciever Lopes, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Laudelino

Augusto - Djalma Diniz.	 -
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 618/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e Weliton
Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Leonídio Bouças, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a
seguinte correspondência: ofícios dos Presidentes das Câmaras
Municipais de Açucena, de Belo Horizonte, de Espera Feliz, de
Silvianópolis e de Varginha e carta dos funcionários públicos de
Alvarenga, de Caratinga, de Ipanema, de Itambacuri, de Manhuaçu,
de Nova Era, da Região da Vertente do Caparaó, de São Domingos
do Prata, de São João do Oriente e de Ouro Fino, em que manifestam
preocupação em relação às mudanças administrativas propostas pelo
Executivo Estadual; carta dos concursados de Contagem, em que
solicitam a manutenção dos resultados do último concurso da
Secretaria da Educação; cópia da carta aberta ao Governador do
Estado, encaminhada pela Comissão do Movimento em Defesa da
FAPEMIG, em que é solicitado o cumprimento de determinação
constitucional em prol dessa Fundação; cartão do Reitor da
UNIMONTES, em que agradece à Comissão e ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva a manifestação de aplauso pela criação da Universidade
Livre do Circo; ofício do Presidente da Câmara Municipal de Uberaba,
encaminhando cópia do relatório final da Comissão Especial de
Inquérito para averiguar irregularidades junto ao Arquivo Público e à
Fundação Cultural de Uberaba; cartão do Reitor da UEMG,
encaminhando cópias de correspondência enviada às Secretarias de
Planejamento e Gestão e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
sobre os problemas de ordem econômica, financeira e administrativa
que a entidade vem atravessando nos últimos anos; livro produzido
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pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
Federal, com o título "Uma Escola para a Inclusão Social"; carta de
professores de Ciências de 5 à & série da jurisdição da &
Superintendência de Caratinga em que são solicitadas informações
sobre a interpretação dada pela Secretaria da Educação ao portador
de diploma de Biologia; ofício do Diretor da Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro, encaminhando cópia de correspondência enviada
ao Ministério da Educação acerca da reabertura do hospital-escola;
carta do Sr. Márcio Rodrigo Higino Procópio, morador do Povoado de
Córrego de Ibiturunas, Distrito de Santa Rita, Município de Braúnas,
em que agradece o empenho da Comissão em resolver o problema do
transporte escolar da comunidade. O Presidente comunica que, no dia
3/7/2003, designou os Deputados Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva
para relatar, em 1° turno, os Projetos de Lei n os 410 e 611/2003,
respectivamente. 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 do Projeto de Lei n°
130/2003, no 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1 (relatora:
Deputada Ana Maria). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 934, 936, 937, 945,
961, 973, 977, 992, 997, 1.003, 1.010 e 1.014/2003. Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Com emenda da Comissão, é aprovado
requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita sejam
pedidas ao Secretário de Cultura informações sobre o motivo da não-
implantação do Fundo de Recuperação do Patrimônio Histórico,
Artístico e Arquitetônico. Em virtude da carta enviada pelo Sr. Márcio
Rodrigo Higino Procópio, a Comissão acordou em apresentar
requerimento dirigido à Secretária da Educação para que seja
verificado o não-atendimento do transporte escolar aos alunos do
Povoado de Córrego do Ibiturunas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Adalciever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Welinton

Prado.
ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 6/8/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira 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
Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Fuad Noman, Secretário da
Fazenda, e Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 17/7/2003; Benedito Orlando Nava
Castro, Auditor-Geral da Fundação Nacional de Saúde do Ministério
da Saúde, e Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 2617/2003; Francisco das Chagas Lopes
da Cunha, Secretário Interino de Apoio Rural e Cooperativismo (3),
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 17 e 261712003 e
2/8/2003; José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, publicado no "Diário do Legislativo" do dia 218/2003;
Raymundo Monteiro Moreira, Subsecretário do Tesouro Estadual,
respondendo ao Requerimento n° 526/2003, da Comissão, e José
Maria Ferreira, Deputado Estadual do Paraná encaminhando
publicação que obteve junto ao Adido Cultural à Embaixada dos
Estados Unidos, que trata sobre matéria orçamentária. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar da pauta os Projetos de Lei n

o
s 101, 380 e

426/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. Registra-se a
presença do Deputado José Henrique. Os pareceres sobre o Projeto
de Lei Complementar n° 4/2003 e o Projeto de Lei n° 609/2003, no 1°
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
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regimental pelos respectivos relatores, Deputados Gil Pereira e
José Henrique. Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 33/2003
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Chico Simões); e
pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 38/2003 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça e pela rejeição
da Emenda n° 2, da Comissão de Educação (relator: Deputado Gil
Pereira); 83/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas n os 1 e 2 (relator: Deputado
Ermano Batista); 87, 339 e 511/2003 na forma do Substitutivo n° 1 da
Comissão de Constituição e Justiça (tendo como relatores os
Deputados Chico Simões, Gil Pereira e Jayro Lessa); 384/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Jayro Lessa) e pela rejeição do
Projeto de Lei n°208/2003 (relator: Deputado Irani Barbosa). Passa-se
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, são aprovados os Requerimentos n os 984 a 986/2003.
Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. O Deputado Chico Simões
apresenta requerimento, em que solicita seja convidado o Sr. Paulo
Neves de Carvalho para prestar esclarecimentos sobre o estudo
entregue ao Presidente da Casa sobre o salário e os subsídios dos
servidores da ALMG. A Presidência informa que em reunião posterior
irá colocá-lo em votação. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões - Jayro Lessa - José

Henrique - Sebastião Helvécio.
ATA DA ea REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 8/8/2003
As 9h115min, comparece no Auditório da Associação Comercial e

Industrial de Uberaba o Deputado Fábio Avelar, membro da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,
inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que
a reunião se destina a debater, em audiência pública, o acidente
ferroviário ocorrido no trecho Batuíra-Uberaba e propor medidas
urgentes em defesa dos interesses da sociedade. Em seguida,
registra a presença dos Srs. Anderson Adauto, Ministro dos
Transportes; José Alexandre Resende, Diretor-Geral da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT -; Aelton José de Freitas,
Senador; Roberto Messias Franco, Gerente-Executivo do IBAMA-MG;
Roque José Ferreira, Coordenador Executivo da Federação Nacional
Independente dos Trabalhadores sobre Trilhos - CUT -, e José
Fernando Coura, Presidente do Sindiextra e da Câmara da Indústria
Mineral da FIEMG, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
cada um por sua vez, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°67/2003

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
6712003 institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas
Gerais.

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

A matéria vem agora a esta Comissão para ser analisada, nos
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termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
No projeto de lei em análise, a autora pretende garantir a

desoneração de financiamentos agrícolas tomados pelo produtor rural,
no caso de perda de produção ocorrida em virtude de fenômenos
naturais.

Autoriza, para tanto, que o Estado constitua uma empresa ou crie
um órgão para administrar o Programa de Seguro Agrícola.
Estabelece que o Conselho Consultivo da nova entidade determinará
contribuições obrigatórias, a serem cobradas sobre todas as
operações de crédito agrícola realizadas no Estado. Tais
contribuições, junto com dotações orçamentárias específicas,
comporão os recursos para o programa.

Na justificação do projeto, cita-se o art. 247 da Constituição
Estadual, que estabelece o Seguro Agrícola como instrumento de
política para o desenvolvimento do setor agrário. De fato, a
importância de um seguro na agropecuária é muito grande, pois a
atividade está sistematicamente condicionada aos fatores climáticos.
Maior se torna a importância quando o empreendedor rural se vê na
contingência de lançar mão de crédito agrícola para a
operacionalização de sua atividade. A ausência de um seguro agrícola
eficaz muitas vezes leva à perda da terra, o principal meio de
produção do homem do campo, ou gera uma crise financeira de difícil
recuperação e muitas seqüelas para o produtor.

A história desse instrumento no Brasil tem acumulado casos de
insucesso mais freqüentes que os de sucesso. No âmbito dos
Estados, a partir de 1970, São Paulo, o Rio de Janeiro, o Rio Grande
do Sul, o Espírito Santo e Minas Gerais criaram estruturas para a
operação do Seguro Agrícola. O BEMGE foi a instituição mineira que
recebeu essa incumbência, mas não deu à questão tratamento
necessário, como de resto procederam seus pares nos outros
Estados, excetuada a atuação da Companhia de Seguros do Estado
de São Paulo - COSESP. Essa destacada atuação da companhia
paulista, porém, não se dá sem um histórico de prejuízos importantes
e risco muito elevado. Mesmo desconsideradas as indenizações e sua
excelência gerencial, a COSESP teria dificuldades de comprovar
viabilidade desse seguro por causa dos custos da operação do seguro
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agrícola, da sua pulverização e dos baixos prêmios que envolve. A
análise dessa história sugere que o seguro agrícola não se firmará no
Brasil sem que sejam alteradas as garantias do sistema, o que
envolve o resseguro e sua legislação federal.

O Governo Federal criou em 1973 o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária - PROAGRO - que já está na sua terceira
edição. Após acumular prejuízos significativos ao longo de sua
história, está hoje restrito quase só aos beneficiários do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF.
Caracterizado mais como um programa propriamente dito do que um
seguro, sua primeira versão garantia apedas o crédito agrícola, o que
lhe custou críticas severas segundo as quais protegia apenas os
Bancos, e não o agricultor. As versões posteriores tentaram corrigir o
programa, segurando também o investimento de recursos próprios do
agricultor. As restrições criadas provocaram uma redução muito
significativa do seu público.

Experiências de seguro mútuo administrados por cooperativas e
associações existem e fornecem algumas histórias de sucesso em
pequena escala.

As companhias privadas de seguro nos últimos anos vêm
penetrando nesse setor e prometendo expansão e investimento
pesado no mercado; esse movimento não retira, porém, as atribuições
constitucionais do Governo do Estado.

Confirmando essa preocupação e obrigação constitucional, o
Governo do Estado atribuiu à Superintendência de Economia Agrícola
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
SEAPA -, por meio do Decreto n° 43.230, de 2003, seção V, art. 13,
VI, a articulação e a implementação de sistemas de crédito rural e
seguro agrícola. Ainda nesse sentido, ao reativar e reestruturar o
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, criou, entre as 23
Câmaras Técnicas que o compõe, uma de Crédito Rural e Seguro
Agrícola para definir a forma de atuação do Estado na matéria. Esses
fatos revelam a atenção que vem sendo dada pelo Poder Executivo à
questão.

A proposição dá forma de programa à matéria. Como a criação de
programa é iniciativa exclusiva do Executivo, a Comissão de
Constituição e Justiça corrigiu esse desvio no seu parecer, com a
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apresentação do Substitutivo n° 1.

A CCJ indicou, ainda, que o seguro agrícola, conforme indicado na
Constituição Estadual, deve ser preocupação do Estado. Vale
observar, porém, que legislar sobre políticas de seguros é
competência privativa da União e que cabe ao sistema financeiro
nacional, regulado em lei complementar, a criação de seguro com o
objetivo de proteger a economia popular e a autorização e o
funcionamento de estabelecimentos de seguro. Portanto, qualquer
iniciativa estadual deverá obrigatoriamente se limitar a operar modelos
de seguro existentes e sob autorização do Banco Central do Brasil.
Em resumo, o Estado poderá utilizar um de seus órgãos ou entidade
da administração indireta que atue no setor financeiro para operar o
seguro agrícola no seu território, de acordo com as condições
regionais. Essa, a razão da emenda apresentada ao final deste
parecer.

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

67/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Suprima-se no "caput" do art. 100 termo "diretamente".
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Padre João -

Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°75/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçámentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 39/2003, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 75/2003, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Arantina.

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, esta procedeu
ao exame preliminar da matéria e concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

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

rÁ
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O imóvel objeto da proposição em análise é constituído de

terreno urbano e benfeitorias, com área de 372,40m 2. Pretende-se que
seja destinado ao funcionamento de unidade de saúde a cargo do
município.

A autorização legislativa para que o Estado possa alienar bens que
compõem o ativo permanente do Tesouro, por meio de venda ou
doação, é regulada por normas de natureza constitucional,
administrativa e de direito financeiro.

A matéria em comento observa tais regras e, especialmente, não
encontra impedimento de natureza financeira e orçamentária por não
representar despesas e muito menos incremento da receita no
Tesouro do Estado. Ademais, a autorização para a celebração do
contrato em questão resultará em benefícios para a coletividade,
atendendo-se, assim, ao interesse público.

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

75/2003 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 94/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei n°
94/2003 objetiva criar assentos preferenciais para pessoas com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
Esta proposição objetiva criar assentos preferenciais nos ônibus que

servem ao transporte coletivo intermunicipal de passageiros para
pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou permanente.
Dispõe, ainda, que os beneficiários da lei não ficam isentos do
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pagamento da passagem.

Cabe à Comissão de Transporte, em razão da matéria
compreendida em sua denominação e objeto, a manifestação quanto
às proposições que dispõem sobre a política de exploração dos
serviços de transporte intermunicipal, conforme disposto no ar[. 102,
XII, "b", do Regimento Interno.

A Comissão de Justiça promoveu, a seu turno, profunda análise da
matéria, oportunidade em que não encontrou óbice de natureza
constitucional à proposição. Contudo, no intuito de aprimorá-la,
apresentou-lhe o Substitutivo n° 1.

Nessa fase, foram abordados os aspectos constitucionais e legais
atinentes à proposição, cabendo-nos agora manifestarmo-nos quanto
ao mérito.

A legislação infraconstitucional aplicável ao caso, a Lei n° 10.820, de
1992, dispõe sobre a obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos
coletivos intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência
de podadores de deficiência física e estipula que as empresas
concessionárias do referido transporte devem fazê-lo.

Contudo, tais adaptações consistem apenas na instalação de portas
largas, de elevadores hidráulicos e na eliminação de obstáculos
internos, não prevendo a reserva es pecial de assentos para pessoas
com dificuldade de locomoção (grifo nosso).

Nos termos do art. 40 da Cada mineira, compete ao Estado, por
meio da administração indireta e do particular delegado, assegurar, na
prestação de serviços públicos, além da efetiva eficiência e
segurança, os direitos do usuário.

Esses direitos são também resguardados pelo inciso VII do art. 29
do Décreto n° 2.521, de 1998, que regulamenta a Lei Federal n°
8.987, de 1995, a qual dispõe sobre a exploração de serviços de
transporte rodoviário intermunicipal mediante concessão, e também
pelo art. 175 da Constituição Federal.

Depreendemos, portanto, que a proposição encontra pleno amparo,
uma vez que está em consonância com os ditames constitucionais e
demais legislações.

Contudo, a Comissão anterior propõe a reserva obrigatória dos
primeiros assentos por meio do Substitutivo n° 1, o que não nos
parece mais adequado já que a venda de bilhetes se dá
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antecipadamente, com a fixação das poltronas, que são
numeradas.

Conseqüentemente, mostra-se mais adequada a demarcação das
referidas poltronas, cabendo ao Poder concedente, quando da
regulamentação, disciplinar a forma da demarcação dos lugares e do
acesso dos interessados.

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

94/2003, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n° 2 e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N°2
Cria assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de

locomoção temporária ou permanente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as concessionárias de transporte coletivo

intermunicipal de passageiros obrigadas a demarcar as duas primeiras
poltronas dos ônibus para uso preferencial de pessoas com
dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino

Augusto - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°411/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em pauta,
resultante do Projeto de Lei n° 2.19512002, desarquivado a
requerimento do autor, tem por finalidade tornar obrigatório o
fornecimento de cadeiras de rodas para deficientes físicos e idosos
em estabelecimentos centrais de compras e "shopping centers".

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto distribuído à Comissão do Trabalho, da

WIL
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Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer, em obediência ao art.
188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva tornar obrigatório o fornecimento

de cadeiras de rodas para deficientes físicos e idosos em
estabelecimentos centrais de compras e "shopping centers".

A Constituição Federal, em seu art. 230, estatui que à família, à
sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as pessoas
idosas. E o art. 227, § 2°, c/c o art. 244, do mesmo Diploma Legal
dispõe que lei estabelecerá normas de construção e adaptação dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência.

Em obediência a esse preceito constitucional foi editada a Lei
Federal n° 10.098, de 2000, que estabeleceu normas e critérios
básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida. O art. 11 dessa lei prevê
expressamente a incidência da regra de proteção do deficiente sobre
edifícios privados destinados ao uso coletivo, entre os quais se
enquadram os estabelecimentos de que trata o projeto. O parágrafo
único do artigo apresenta uma lista de requerimentos de
acessibilidade a serem cumpridos, permitindo o acréscimo de outros,
como pretende o projeto.

A Constituição mineira estabelece, no seu art. 224, o dever do
Estado de assegurar condições de integração social ao portador de
deficiência, facilitando seu acesso a bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e a remoção de obstáculos arquitetônicos,
por meio de normas de construção e adaptação de logradouros e
edifícios de uso público. E o art. 225 desse diploma atesta que ao
Estado cumpre assegurar o amparo ao idoso e o respeito a sua
dignidade e seu bem-estar.

Portanto, o projeto em exame encontra
legislação federal e estadual que trata
espaços de uso público menciona a
normas específicas sobre o assunto.

respaldo legal, sendo que a
do acesso aos prédios e

possibilidade de edição de
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A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que, objetivando corrigir algumas imprecisões
na proposta original, apresentou o Substitutivo n° 1.

A proposição em pauta não apresenta nenhum impacto financeiro-
orçamentário, não gerando despesas para os cofres públicos, pois
transfere para a iniciativa privada a obrigação de compras as cadeiras
de rodas.

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

41112003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 42612003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.109/2002, o projeto de lei em
tela visa a alterar a Lei Estadual n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe
sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
- e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em questão cria a obrigatoriedade de o poder
público restituir, de forma integral ou parcial, IPVA aos contribuintes
que tiverem o veículo roubado, furtado ou extorquido, significando
perda definitiva ou temporária do bem.

Atualmente, a legislação do IPVA (art. 30, IX, da Lei n° 12.735, de
1997) isenta do tributo a propriedade de veículo roubado, furtado ou
extorquido, a partir da data da ocorrência do fato até a data da
devolução do bem ao proprietário. Observa-se que não cuidou a
referida norma de obrigar o Estado a devolver integral ou, mesmo,
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parcialmente o IPVA já recolhido nesses casos.

Segundo dados do DETRAN-MG, durante o primeiro semestre deste
ano foi registrado o roubo de 12.378 veículos; em média, 2.063 roubos
por mês. O órgão informa que, no mesmo período, foram recuperados
5.130 veículos, ou seja, aproximadamente 41% do total. Dessa forma,
verifica-se que, em média, 59% dos veículos roubados podem ser
considerados como definitivamente perdidos.

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor de
qualquer espécie (incluindo embarcações e aeronaves), e considera-
se ocorrido o fato gerador do imposto em 10 de janeiro de cada
exercício. Assim, fora os casos de isenção previstos em lei, basta ser
proprietário para existir a obrigatoriedade de recolhimento do imposto.
O acontecimento de um fato subseqüente que independe da vontade
do Estado, como seria o caso do roubo, não configura uma
desobrigação por parte do proprietário, haja vista que, no momento
em que recolheu o tributo, encontrava-se perfeitamente enquadrado
na situação de contribuinte.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto representa
uma redução de receita, com o agravante de que, em razão dos altos
índices de criminalidade reinantes em nosso País, a tendência é a de
que o elevado número de roubos de veículos se mantenha ou,
inclusive, aumente.

Finalmente, vale ressaltar que a aprovação da matéria trará
implicação direta aos cofres municipais, pois, conforme os preceitos
constitucionais, o produto da arrecadação do IPVA é repartido entre o
Estado e o município onde o veículo está licenciado, na proporção de
50% para cada um.

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

426/2003.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°513/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em
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epígrafe, ex-Projeto de Lei n° 185/99, dispõe sobre a redução da
alíquota do ICMS nas operações internas destinadas ao comércio.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria.
Fundamentação

Nos termos do art. 155, § 2 0 , inciso VI, da Constituição Federal, a
aliquota interna poderá ser igualada à maior alíquota interestadual,
independentemente do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ.

O projeto de lei em tela prevê a redução em 2/3 da alíquota do ICMS
aplicada em geral para as mercadorias destinadas ao consumo, em
favor da circulação de mercadorias industrializadas, semi-acabadas e
semi-elaboradas, destinadas ao comércio e à indústria.

Como a alíquota interestadual aplicável na Região Sudeste é de
12%, por força da Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal, e a
alíquota genérica interna destinada ao consumo é de 18%, a redução
em 213 não atinge, a rigor, percentual superior a 12%, ficando,
portanto, dentro do balizamento de alíquota que a lei estadual pode
adotar, na forma prevista no inciso VI do § 20 do art. 155 da
Constituição Federal.

No entanto, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000) estabelece que todo e
qualquer benefício fiscal que importe em perda de receita tributária
terá que atender às exigências do art. 14, ou seja, estudo de impacto
financeiro-orçamentária nos três exercícios financeiros subseqüentes
e medidas de recomposição da receita na mesma proporção da perda
apurada no mencionado estudo, entendemos ser oportuna a
apresentação do Substitutivo n° 1, visando contribuir para o
aperfeiçoamento do projeto.

Entendemos também que o conceito de mercadorias semi-
elaboradas e semi-acabadas tem provocado muita controvérsia na
doutrina e na jurisprudência, sobretudo até a edição da chamada Lei
Kandir (Lei Complementar Federal n° 87, de 1996), que desonerou as
exportações da incidência do ICMS. Dessa forma, o substitutivo visa
definir diretamente no texto da lei o alcance do benefício de redução
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da alíquota para qualquer mercadoria industrializada.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n°513/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a redução da alíquota do ICMS em operações internas
destinadas ao comércio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica reduzida a dois terços a alíquota do ICMS realizada

com qualquer mercadoria industrializada destinada ao comércio e à
indústria, exclusivamente nas operações internas, incidindo a redução
sobre o montante da alíquota aplicada nas operações destinadas ao
consumo.

§ 1° - Para fins do "caput" deste artigo, a alíquota será arredondada
para mais, quando se verificar fração superior a cinco décimos, ou
para menos, quando for igual ou inferior a cinco décimos.

§ 2° - O disposto neste artigo não implicará, em nenhuma hipótese,
incidência direta de alíquota inferior à maior alíquota aplicada nas
operações interestaduais.

Art. 2°- O Poder Executivo estabelecerá em regulamento, no prazo
de sessenta dias contados da data de sua publicação, a forma e as
condições para implementação do benefício fiscal de que trata esta
lei, bem como adotará as medidas indicadas no art. 14 da Lei
Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°609/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 609/2003
define critérios e normas de fiscalização para a implantação,
financiamento e execução do Programa de Modernização Institucional
e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado de Minas
Gerais - Programa Novo SOMMA.
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Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de

Constituição	e	Justiça,	que	concluiu	pela	juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria e lhe apresentou a
Emenda n° 1.

Cumpre-nos, agora, examinar a matéria nos seus aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em tela estipula critérios para a atuação da

Assembléia Legislativa na fiscalização, controle e acompanhamento
dos contratos de empréstimo firmados entre o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - e os
municípios mineiros, em razão da implantação e da execução do
Programa Novo SOMMA, que visa à modernização institucional e à
ampliação da infra-estrutura das administrações locais.

O Novo SOMMA, instituído pela Resolução n° 404 do Conselho de
Administração do BDMG, propicia linha de crédito aos municípios
mineiros e suas entidades relacionadas, para ser aplicada em
atividades relativas ao saneamento básico e ambiental, infra-estrutura
urbana, desenvolvimento urbano, aquisição de patrulha mecanizada e
fortalecimento institucional.

O Programa Novo SOMMA é executado com recursos do BDMG,
provenientes da capitalização prevista no inciso II do art. 3 0 , nos
incisos III dos arts. 40 e 60 e no parágrafo único do art. 50 da Lei n°
13.848, de 2001. Tais dispositivos direcionam os recursos originários
do antigo Fundo SOMMA para o aumento do capital social do BDMG,
passando eles a constituir recursos próprios para serem aplicados nas
finalidades desse Banco de fomento.

Quanto ao papel do Legislativo na fiscalização da aplicação dos
recursos do Programa, o art. 10 da Lei n° 13.848, de 2001, determina
que o BDMG deve repassar à Assembléia Legislativa, trimestralmente,
as seguintes informações relacionadas à execução do Programa Novo
SOMMA: saldo disponível para aplicação de recursos, listagem dos
pedidos protocolados, listagem das operações realizadas e
respectivos encargos cobrados, projetos em implantação e
respectivas fiscalizações, irregularidades apuradas nas fiscalizações
realizadas. O projeto em discussão propõe que, além destas
informações, deva o BDMG encaminhar à Assembléia detalhamento
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específico da participação de municípios envolvidos em
irregularidades apuradas e apontadas no Relatório Final da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Fundo SOMMA, cujo término se deu em
maio de 2001. Na ocasião, foram constatadas irregularidades nos
Municípios de Bocaiúva, Frutal, Itajubá, Patrocínio, Pará de Minas,
São Sebastião do Paraíso e Unaí.

A proposição estabelece, ainda, outras três medidas para maior
controle e transparência na aplicação dos recursos do Novo SOMMA:
o BDMG encaminhará informações prévias sobre o projeto e os
recursos pretendidos pelo município solicitante ao órgão do Ministério
Público local, responsável pela defesa do patrimônio público; será
encaminhada previamente à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia a documentação referente à nova
habilitação dos municípios que tenham sido investigados e
considerados irregulares na CPI do Fundo SOMMA; a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembléia
Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas, fiscalizará a
execução de obras realizadas com recursos do Programa Novo
SOMMA.

Para maior transparência na aplicação dos recursos oriundos do
Programa Novo SOMMA, acatamos em nosso parecer a emenda
proposta pelo Deputado Mauro Lobo, que prevê a publicação, no
"Minas Gerais" e no portal do Governo do Estado na Internet, de
informações referentes aos financiamentos liberados para os
municípios mineiros em razão do Programa Novo SOMMA.

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

609/2003 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, a seguir apresentada.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 1 0 0 seguinte inciso:
"Art. 1° -	 ...............
V - serão publicadas, mensalmente, no diário oficial e no portal do

Governo do Estado na Internet, informações referentes aos contratos
firmados entre o BDMG e os municípios.".

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião
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Helvécio - Chico Simões - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°633/2003
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

propõe acrescentar dispositivo à Lei n° 12.237, de 5/7/96, que
estabelece a organização e o funcionamento do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Social, instituído no art. 231 da
Constituição do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 17/4/2003, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de' Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII. do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela busca incluir um representante do Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -
SEBRAE-MG - e da Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais - OCEMG - no Conselho Estadual de Desenvolvimento
Econômico e Social. Esse colegiado tem por objetivo coordenar a
Política de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado e propor o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, acompanhando sua
execução e propondo as medidas governamentais necessárias ao seu
cumprimento.

O referido Conselho, de caráter consultivo e deliberativo,
diretamente subordinado ao Governador do Estado, que o preside, é
composto por representantes de diversos órgãos estaduais da
administração direta e indireta e também da iniciativa privada, tais
como a FIEMO, o CDL, coordenações e centrais sindicais. A nosso
ver, a inclusão naquele órgão de representantes do SEBRAE e da
OCEMG, entidades com atuação destacada em todo o Estado, vem
corrigir uma falha, dada a relevância das pequenas empresas e
microempresas e das cooperativas na formação do PIB estadual e na
geração de empregos.

E importante salientar que essas empresas são, hoje, alvo de
políticas de incentivos e incremento, tanto no âmbito nacional como no
estadual. Uma solução mais imediata para os graves problemas
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socioeconômicos que o País enfrenta passa, necessariamente,
pelo fortalecimento desses empreendimentos, os quais concentram
um grande número de trabalhadores formais e informais, além de
serem responsáveis pela movimentação da maior parte da nossa
riqueza.

Assim, mais do que justa, é necessária e oportuna a participação de
representantes do SEBRAE-MG e da OCEMG no Conselho Estadual
de Desenvolvimento Econômico e Social, o que contribuirá
sobremaneira para que este possa melhor cumprir sua missão
institucional.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é pela aprovação do Projeto

de Lei n° 633/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Paulo Cesar, relator - Biel Rocha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°738/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe
confere o art. 90, V, da Constituição do Estado, fez remeter a esta
Casa a Mensagem n° 68/2003, contendo o projeto de lei em tela, que
visa autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel com a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de
Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria,
concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Cumpre, agora, a esta Comissão apreciar o projeto, atendo-se ao
disposto no art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
No contrato de permuta a ser celebrado com a CEMIG, os imóveis

do Estado estão desafetados, livres de destinação ao uso comum do
povo ou a uso especial, fazendo parte, portanto, dos chamados bens
disponíveis do patrimônio público. Não cumprindo finalidade pública,
podem ser alienados.

A CEMIG, além de interessar-se pelos lotes do Estado, tem a
oferecer-lhe imóvel ocupado, há algum tempo, pela Secretaria de
Estado de Defesa Social. Esclareça-se, ademais, que a permuta se
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processará sem torna para as partes.

Para o exame a cargo desta Comissão, temos de ponderar que o
contrato a ser celebrado entre as pessoas jurídicas em questão não
representa ônus financeiro para o Tesouro do Estado nem causa
impacto na lei orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice à
aprovação da matéria.

Esta atende, ademais, às exigências das normas constitucionais,
administrativas e de direito financeiro que versam sobre a matéria,
principalmente ao art. 105, § 2 0 , da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64,
segundo o qual a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com autorização
legislativa.

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

738/2003.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°740/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Goianá o imóvel
que especifica.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de
Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria,
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apreseÀtando a Emenda n° 1.

Agora, cumpre à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária apreciar o projeto, atendo-se ao disposto no art. 102,
VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com os termos do projeto, o imóvel objeto da pretendida

doação é constituído de terreno rural com área de 10.500m2, que,
estando atualmente ocioso, pode abrigar um bosque municipal de
espécies nativas, desde que seja transferido ao patrimônio do
município.
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A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei

Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal,
especificamente no § 20 do art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A par do interesse coletivo que reveste a medida, ela não acarretará
ônus para o Tesouro do Estado nem causará impacto na lei
orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à aprovação 'da matéria.

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

740/2003 com a Emenda n° 1, oferecida na Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°741/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel à
Sociedade de São Vicente de Paulo do Município de Frutal.

Em cumprimento aos ditames regimentais, a Comissão de
Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar da matéria,
concluindo por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Agora, cumpre a esta Comissão apreciar o projeto, atendo-se ao
disposto no art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição constitui-se de um terreno com área

de 10.220m 2, situado na zona urbana do Município de Frutal,
anteriormente doado ao Estado pela Sociedade de São Vicente de
Paulo para que ali fosse erigido um ginásio orientado para o trabalho,
obra que não se concretizou.

A referida Sociedade pleiteia, então, o retorno do bem ao seu
patrimônio para lhe dar destinação mais compatível com as atividades
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que ela desenvolve.

A autorização legislativa no caso em comento decorre da exigência
consignada na Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito
Federal, especificamente no § 2 0 de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A medida não acarretará ônus para o Estado nem impacto na lei
orçamentária, razão pela qual não encontramos óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à aprovação da matéria.

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

741/2003.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Jayro Lessa -

Chico Simões - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N°752/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Lúcia Pacífico, tem
como objetivo restringir a comercialização de farinha de trigo com
adição de produtos derivados da mandioca e dá outras providências.

Publicada em 29/5/2003, foi a proposição distribuída
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da
matéria. Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102,
IV, 'a", do Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer de mérito.

Fundamentação
A proposição em apreço, na sua forma original, objetiva impor limites

à comercialização de farinha de trigo com adição de subprodutos
derivados da mandioca em sua composição. Sem as devidas
informações a respeito dessas misturas, o consumidor é induzido a
adquirir um produto diferente daquele que consta na embalagem. Tais
circunstâncias ensejam flagrante violação ao que dispõem os arts. 60 ,
30 e 31 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Também do
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ponto de vista nutricional as informações constantes nas
embalagens não correspondem ao seu conteúdo.

Quando da tramitação da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, foram propostas modificações por meio de Substitutivo n° 1.
Tais alterações implicaram um substancial aprimoramento do projeto,
uma vez que a comercialização do produto supracitado dependerá de
autorização do órgão federal competente. Por outro lado, impôs-se de
forma mais rígida a obrigatoriedade de se informar plenamente o
consumidor sobre o conteúdo da embalagem.

Diante dessas alterações, não há como deixar de acolher o projeto
na forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do

Projeto de Lei n° 752/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Antônio Júlio - Laudelino

Augusto - Lúcia Pacífico.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°46/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela
dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-
pagos e dá outras providências.

No 1 0 turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 2,
da Comissão de Segurança Pública.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no
âmbitd de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto

que ora analisamos torna obrigatória às operadoras de telefonia
celular que atuam no Estado a manutenção de cadastro atualizado de
todos os usuários de aparelhos celulares do sistema pré-pago. Deve
constar nesse cadastro o número do documento de identidade, se
pessoa física, e o número de registro no Ministério da Fazenda,
quando se tratar de pessoa jurídica.
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Estatui, também, que o adquirente de telefone celular pré-pago

comprove sua residência, por meio de conta de água, luz ou telefone
fixo, e apresente cópia xerox de sua carteira de identidade. Determina,
ainda, obrigações para os usuários e as prestadoras do serviço,
prevendo multas em caso de descumprimento de suas determinações.
Nesse caso, os recursos auferidos pelas multas serão destinados à
aquisição de equipamentos de segurança pública.

Pela leitura da proposição, emerge o objetivo principal do autor:
coibir o uso abusivo do aparelho celular pré-pago, uma vez que se
adquirem esses aparelhos com absoluta garantia de sigilo quanto a
seu proprietário, o que os torna ferramenta predileta dos criminosos,
por ser um instrumento facilitador de suas ações.

Constatamos que o órgão regulador dos serviços de
telecomunicações, no caso, a Agência Nacional de Telecomunicações
- ANATEL -, ao regulamentar a prestação de plano do serviço pré-
pago no serviço móvel celular, isentou o usuário, por meio da Norma
n° 3, item 2.7, de assinatura ou inscrição na prestadora de serviço, o
que dificulta sobremaneira sua identificação. Isso contribuiu para que
o sistema se tomasse alvo predileto de ações por parte de criminosos
de toda sorte, haja vista as rebeliões em presídios e os seqüestros-
relâmpago , comandados, muitas vezes, de dentro das cadeias, tendo
como instrumento o celular pré-pago.

Ocorre que, durante a tramitação da proposição, a União editou a
Lei n° 10.703, de 18/7/2003, que torna obrigatório o cadastro de que
trata a matéria em exame, prevendo inclusive as multas aos que
descumprirem o que nela está disposto.

Parabenizamos o nobre Deputado Miguel Martini, reconhecendo a
incontestável importância de sua proposição e a boníssima intenção
nela empenhada. Entretanto temos que reconhecer, também, a
inocuidade de que está revestida, diante da edição, pela União, do
diploma anteriormente citado, que contempla todos os aspectos que a
matéria abrange, regulamentando-a satisfatoriamente.

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

4612003 no 2° turno.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Sidinho
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do Ferrotaco - Djalma Diniz.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°46/2003

Dispõe sobre o cadastramento obrigatório de usuários de telefones
celulares pré-pagos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Incumbe aos prestadores de serviço de telefonia móvel, na

modalidade pré-paga em operação no território do Estado, manter
cadastro atualizado de usuários.

§ l - O cadastro referido no. "caput", além do nome e do endereço
completos do usuário, conterá:

- no caso de pessoa física, o número do documento de identidade
e o número de registro no cadastro do Ministério da Fazenda;

II - no caso de pessoa jurídica, o número de registro no cadastro do
Ministério da Fazenda;

III - o registro da informação a que se refere o art. 3°, inciso II,
quando for o caso.

§ 20 - Os prestadores de serviço de telefonia móvel pré-paga
convocarão usuários não cadastrados para a obtenção dos dados
necessários ao atendimento do disposto neste artigo, no prazo de
noventa dias a contar da publicação desta lei, prorrogável a critério do
Poder Executivo.

§ 30 - Os dados constantes do cadastro deverão ser imediatamente
disponibilizados para atender solicitação de autoridade judicial.

§ 4° - O não-cumprimento do disposto neste artigo sujeitará a
prestadora à pena de multa de 1.000 a 10.000 UFEMGs (mil a dez mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por infração cometida.

Art. 20 - Os estabelecimentos que comercializem aparelhos de
telefonia celular na modalidade pré-paga ficam obrigados a informar
aos prestadores de serviço, no prazo de vinte e quatro horas após a
venda, os dados referidos no art. 1°, sob pena da sanção prevista em
seu § 4°.

Art. 30 - Os usuários de telefones celulares pré-pagos ficam
obrigados a:

- atender à convocação a que se refere o § 2 0 do art. 1°;
II - comunicar imediatamente ao prestador de serviço ou seus

credenciados:

Wãk



335
a) roubo, furto ou extravio de aparelho;
b) transferência de titularidade do aparelho;
c) alteração das informações cadastrais.
Parágrafo único - O usuário que deixar de atender ao disposto neste

artigo ficará sujeito às seguintes penalidades:
- multa de até 10 UFEMGs (dez Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);
II - bloqueio do sinal, nas hipóteses dos incisos 1 e II, alíneas "a" e

"b", do "caput" deste artigo.
Art. 40 - As multas previstas nesta lei serão impostas pela Secretaria

de Estado de Defesa Social, mediante procedimento administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, considerando-se a
natureza e a gravidade da infração e o prejuízo dela decorrente.

Art. 50 - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa
Social, o cadastro informatizado de aparelhos de telefone celular
furtados e roubados.

Art. 60 - Os recursos financeiros resultantes do reconhecimento das
multas estabelecidas no § 40 do art. 1 1 e no parágrafo único, inciso 1,
do art. 30 serão destinados à aquisição de equipamentos de
segurança para as Polícias Civil e Militar.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°105/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

o projeto de lei em tela, da Deputada Lúcia Pacífico, tem com
objetivo obrigar os estabelecimentos comerciais a manter à disposição
dos consumidores, para consulta, exemplar do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e dar outras providências.

A matéria foi aprovada em 10 turno com as Emendas nos 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça. Agora, para atender ao que
dispõe o art. 189 do Regimento Interno, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2° turno. Anexa, segue a redação
do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
Os conflitos nas relações de consumo vêm diminuindo de forma

sensível. Por um lado, os consumidores estão mais conscientes de
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seus direitos; por outro, os fornecedores vêm procurando, ao longo
dos anos, fazer ajustes nos seus procedimentos de forma a adequá-
los ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A informação
acerca da lei tem sido fundamental para a redução dos atritos comuns
entre aqueles que fazem parte da cadeia de consumo.

Assim sendo, não há dúvida de que a proposta constante no projeto
em apreço é bastante razoável, já que, com a simples leitura do texto
da lei, as partes envolvidas poderão solucionar suas pendências no
próprio local da transação, sem a necessidade de recorrer a um
PROCON, por exemplo. Não há dúvida de que o deslocamento do
consumidor até um órgão dessa natureza enseja um ônus a mais, o
que será evitado com o implemento da proposta em questão.

Ao facilitar a consulta ao citado Código, a medida também
beneficiará os empregados dos estabelecimentos comerciais, que
poderão utilizá-lo na condição de consumidores.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n° 105/2003 na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente e relatora - Lúcia Pacífico - Laudelino

Augusto - Antônio Júlio
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 105/2003

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de manter
exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor disponível
para consulta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório a estabelecimento comercial situado no Estado

de Minas Gerais manter exemplar do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, Lei n°8078, de 11 de setembro de 1990, disponível para
consulta do consumidor.

§ 1 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento
comercial aquele que envolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.

§ 2° - O exemplar a que se refere o "caput" ficará à disposição dos
clientes do estabelecimento para consulta, podendo ser solicitado ao
funcionário encarregado do atendimento.
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Art. 20 - E obrigatória, nos estabelecimentos a que se refere o §

1°. do art. 1°., a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de
fácil leitura, com os seguintes dizeres: 'Este estabelecimento possui
exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei n°
8078, de 11 de setembro de 1990, disponível para consulta.".

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
estabelecimento infrator à aplicação das seguintes penalidades:

- notificação de advertência para sanara irregularidade no prazo de
quinze dias, na primeira infração;

II - multa de 500 UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais) se, decorrido o prazo previsto no inciso 1, persistir a
irregularidade;

III - multa prevista no inciso II cobrada em dobro, nas reincidências
subseqüentes.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput", considera-
se reincidência o cometimento da mesma infração a cada período de
trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será
regulamentada no prazo trinta dias.

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°245/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, tem como objetivo
proibir a comercialização de derivado de leite com adição de soro de
queijo sob a denominação de "leite modificado" e dá outras
providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 8/3/2003, foi o projeto
aprovado em 1 0 turno com as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissão de

Constituição e Justiça, e a Emenda n° 3, desta Comissão.
Agora, para atender ao que dispõe o "caput" do art. 189 retorna o

projeto a esta Comissão para receber parecer de 2° turno. Segue,
anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem como objetivo principal evitar que o

consumidor, ao pretender adquirir leite, seja lesado com a compra de
outro produto com aparência e composição similares às daquele.
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Lafaiete, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 405/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional, Cultural e

Artística Queluz de Minas, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

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

Cultural e Artística Queluz de Minas, com sede no Município de
Conselheiro Lafaíete.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 408/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 40812003, de autoria do Deputado Miguel

Martini, que declara de utilidade pública a Fundação Educativa e
Cultural São Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de
Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 40812003
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural São

Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural São Francisco de Assis, com sede no Município de Pará de
Minas.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 448/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 44812003, de autoria do Deputado Padre João,

que declara de utilidade pública o Educandário Santa Cecília, com
sede no Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 448/2003
Declara de utilidade pública o Educandário Santa Cecília, com sede

no Município de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Educandário Santa

Cecília, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente e relator - Sidinho do Ferrotaco - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 506/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 506/2003, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, que declara de utilidade pública a Fundação Educacional Alto
Médio São Francisco - FUNAM, com sede no Município de Pirapora,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 506/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Alto Médio São

Francisco - FUNAM, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Alto Médio São Francisco - FUNAM, com sede no Município de
Pirapora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam—se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 200.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 558/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 558/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Estudantes
Universitários Atila, com sede no Município de Paraopeba, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 558/2003
Declara de - utilidade pública a Associação dos Estudantes

Universitários Atila, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Estudantes Universitários Atila, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 559/2003

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 559/2003, de autoria do Deputado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Fundação Educacional Vale
do São Francisco - FEVASF, com sede no Município de Iguatama, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 559/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Vale do São

Francisco - FEVASF, com sede no Município de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

Vale do São Francisco - FEVASF, com sede no Município de
Iguatama.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 560/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 560/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Corporação Musical União 7 de
Setembro de Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 560/2003
Declara de utilidade pública a Corporação Musical União Sete de

Setembro, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical
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União Sete de Setembro, com sede no Município de Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 2003.
Laudelino Augusto, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Ana

Maria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento do Sr.
Fernando Jorge Fagundes Neto, ocorrido em 10/8/2003, em Juiz de
Fora. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Hermano Pereira Monteiro, ocorrido em 4/8/2003, em Itajubá. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. João
Robson de Castro, ocorrido em 9/8/2003, em Londrina, PR. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Rafael
Bernardes Ferreira, ocorrido em 9/8/2003, em Moema. (- Ciente.
Oficie-se.)

rÀ



345
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 13/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens n°5 97, 98 e 99/2003
(encaminham Projetos de Lei n

o
s 943, 944 e 945/2003,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n

o
s 946 a 959/2003 - Requerimentos n

o
s 1.138 a 1.17212003 -

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Educação
(2), de Fiscalização Financeira, de Política Agropecuária, de Saúde,
de Segurança Pública, do Trabalho, de Transporte, de Turismo e de
Meio Ambiente e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e
Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, André Quintão e Carlos
Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões da Presidência (3) - Designação de Comissões: CIPE São
Francisco - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 5512003 - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Antônio Andrade - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico
- Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
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Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmoto 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 procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Pastor George, 30-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Marília Campos, i°-Secretária "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 97/2003*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna
o imóvel constituído da Praça de Esportes JK, e suas benfeitorias e do
respectivo terreno com área de 13.000,00M2 (treze mil metros
quadrados), situado na Av. Maestro Herminis Conradi, s/n°, naquele
município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de ltaúna, sob o n° 30.557, livro 3-AB, fls. 233.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifesta-se
favorável à medida nos termos do Ofício n° 706/2003, de 6 de junho
de 2003, e a justifica nestes termos:

"Considerando que o citado projeto foi arquivado no final da
legislatura após manifestação favorável desta Secretaria, conforme
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Nota Técnica n° 76/0 anexa, encaminho novamente a essa
Procuradoria minuta de projeto de Lei para as devidas providências."

"NOTA TÉCNICA N° 76/02: "9" - Manifestação da SERRA: Somos
favoráveis aos termos do projeto de lei em comento, tendo em vista
que a Secretaria de Estado de Esportes já manifestou favorável ao
mesmo."

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 943/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel

que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Itaúna o imóvel constituído da Praça de Esportes JK, e suas
benfeitorias e do respectivo terreno com área de 13.000,00M2 (treze
mil metros quadrados), situado na Av. Maestro Herminis Conradi, s/n°,
naquele município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itaúna, sob o n° 30.557, livro 3-AB, fls. 233.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
funcionamento da Praça de Esportes JK.

Art. 20 - O imóvel 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."
- 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° 98/2003*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90, da
Constituição do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Lei anexo, que
"Autoriza o Poder Executivo a retroceder o imóvel que especifica".

Por considerar relevantes as razões aduzidas na proposta da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhada à
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Advocacia-Geral do Estado, em 26 de maio de 2003, transcrevo na
íntegra:

"Considerando que a BHTrans - Empresa de Transportes e Trânsito
de Belo Horizonte S. A., e a SUDECAP - Superintendência de
Desenvolvimento da Capital, não têm projetos para a parte
remanescente do lote 7-A, do quarteirão 61, bairro Padre Eustáquio,
desapropriado para a construção da Via Expressa, conforme parecer
da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário - PGE e conforme Parecer
Técnico DBI/SCATIS n° 386/2002, estando quites com a fazenda
estadual, encaminho minuta do projeto de lei autorizando a
transformação do Contrato de Promessa de Retrocessão, assinado
com o senhor Júlio Godoy, representado pelo seu procurador o senhor
Giovanni Napoli, em Escritura Definitiva de Propriedade de Imóvel."

No sentido de deixar forma hialina a motivação para o atendimento à
pretendida retrocessão, cumprindo orientação da Advocacia-Geral do
Estado, a Secretaria de Planejamento e Gestão, através da
Superintendência Central de Administração de Transportes, Imóveis e
Serviços conclui em seu Parecer Técnico DBI/SCATIS n° 38612002:
"Completando Nota Técnica realizada pela SCATIS/DBI N° 18 de
22102/2002, temos a acrescentar que o imóvel parte do lote 07-A,
quarteirão n° 61, Vila Padre Eustáquio localizado na Via Expressa
Leste Oeste, com aproximadamente 301 ,50m 2, pleiteado pelo
expropriado Senhor Júlio Godoy, com frente para a Avenida Tereza
Cristina não pode ser utilizado para a construção de prédio comercial,
por ter formato irregular e não apresentar os afastamentos
necessários, de acordo com o Plano Diretor e Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo."

Infere-se acerca de todo o exposto que se encontram presentes as
justificativas para a efetivação do ato proposto, não restando
ilegalidade que impeça a aprovação do pleito.

Neste sentido, solicito o exame do presente Projeto de Lei e, ao final
sua aprovação, tendo em vista a impossibilidade por parte do Poder
Executivo, de concretizar a destinação do bem na forma como se
havia manifestado anteriormente pelas razões acima descritas.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 944/2003
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Autoriza o Poder Executivo a retroceder o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer retroceder a Júlio

Godoy, o imóvel de propriedade do Estado, com área de 301,50M2
(trezentos e um metros quadrados e cinqüenta centímetros
quadrados) e respectivas benfeitorias, parte remanescente do lote 7-A
(sete A), do quarteirão 61 (sessenta e um), da Zona 255 (duzentos e
cinqüenta e cinco), da ex-Vila Bela Vista, Bairro Padre Eustáquio,
situado na Via Expressa Leste Oeste em Belo Horizonte, havido por
desapropriação, com a seguinte descrição: partindo do Ponto 1 com
coordenadas X= 607.652,0190 '1= 7.796.932,9200 confronta com a
Avenida Tereza Cristina e com área de propriedade do Estado de
Minas Gerais; segue com distância de 12,86m até atingir o Ponto 2
com coordenadas X= 607.640,8450 Y= 7.796.939.2810 que confronta
com área de propriedade do Estado de Minas Gerais; daí, segue com
distância de 8,35m até atingir o Ponto 3 com coordenadas X=
607.632,5120 Y= 7.796.939,8580 que confronta com área de
propriedade do Estado de Minas Gerais; daí, segue com distância de
14,50m em direção ao Ponto 4 com coordenadas X= 607.618,0360 Y=
7.796.939,0249 que confronta com área de propriedade do Estado de
Minas Gerais; daí, segue com distância de 14,97m em direção ao
Ponto 5 com coordenadas X= 607.623,5210 Y= 7.796.925.0950 que
confronta com área de propriedade do Estado de Minas Gerais; daí,
segue com distância de 29,55m em direção ao Ponto 1 com
coordenadas X= 607.652.0190 Y= 7.796932,9200, encerrando-se aí a
descrição que totaliza 301,50M2.

Art. 20 - A retrocessão far-se-á mediante o pagamento do valor do
imóvel conforme avaliação efetuada pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
'MENSAGEM N° 99/2003*

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2003.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e
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deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei
que dá a denominação de Mestra Celina à Escola Estadual de
Caçaratiba, localizada no Município de Turmalina.

O projeto tem o objetivo de reverenciar a memória de Benedita
Juscelina Fernandes Granda Santiago - Mestra Celina - pelos
relevantes serviços por ela prestados à população de Turmalina, com
destaque na área educacional, especialmente por ter sido responsável
pela criação da primeira escola pública na localidade de Caçaratiba,
conforme justificativa da Secretária de Estado de Educação, aqui
transcrita:

"O presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de
Escola Estadual Mestra Celina, à Escola Estadual de Caçaratiba.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela
comunidade (colegiado) da Escola Estadual de Caçaratiba, que, em
reunião realizada no dia 24/10/02 homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome de Mestra Celina, para
denominação da referida unidade de ensino, como tributo e
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços
prestados à população de Turmalina, com destaque às seguintes
realizações: marco na história da educação e do ensino, responsável
pela criação da primeira escola pública na localidade de Caçaratiba.

Benedita Juscelina Fernandes Granda Santiago, "Mestra Celina",
nasceu no dia 5/11/1900. Formou-se normalista, tarefa que exerceu
com muito amor e seriedade. Faleceu no mês de julho, em 1987."

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a enviar o
projeto de lei, o qual ora submeto à elevada apreciação dos senhores
membros da Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 945/2003
Dá a denominação de Escola Estadual Mestra Celina à Escola

Estadual de Caçaratiba, localizada no Município de Turmalina.
Ad. 1° - A Escola Estadual de Caçaratiba, localizada no Município de

Turmalina, passa a denominar-se Escola Estadual Mestra Celina.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

OFÍCIOS
Do Sr. José Antonio Silva Coutinho, Diretor-Geral do DNIT,

informando do recebimento do convite, feito pela Comissão Especial
dos Acidentes Ambientais, para participar de audiência pública sobre
acidentes no transporte de cargas perigosas, a ser realizada em
5/8/2003. (- A Comissão Especial dos Acidentes Ambientais.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°5
331/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, e 280/2003, do Deputado Gil
Pereira.

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas, encaminhando cópia do Convênio n° 002/2003, celebrado
entre essa Secretaria e o DER-MO. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Roberto Nascimento Silva, Secretário da Cultura,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 528/2003, da
Comissão de Educação.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário da Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 652/2003, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Do Cel. PM José Ascânio Ferreira, Chefe do Estado-Maior da
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
741/2003, do Deputado Domingos Sávio.

Do Sr. João Antônio Filocre Saraiva, Secretário Adjunto da
Educação, prestando esclarecimentos relativos ao Requerimento n°
585/2003, do Deputado Ivair Nogueira. (Anexe-se ao Requerimento n°
585/2003.)

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário da
Educação, prestando informações relativas a pedido de diligência da
Comissão de Justiça encaminhado por meio do Ofício n°
1 .243/2003/SGM. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°491/2003.)

Do Sr. Antonio Elcimar Carobine, Presidente do Clube Arca, de
Espera Feliz, encaminhando abaixo-assinado em repúdio às
propostas de reforma administrativa do Governador do Estado. (- A
Comissão de Educação.)
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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° 946/2003
Declara de utilidade pública a sociedade Columbófila Itaunense.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a sociedade Columbófila

Itaunense - ITACOL -, com sede no Município de ltaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Neider Moreira
Justificação: A entidade em tela, fundada em 27/6/89, atende todos

os requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/98.
A sociedade Columbófila Itaunense - ITACOL - tem por finalidades

estatutárias organizar competições esportivas e de lazer voltadas à
criação de pombos-correios e promover concursos, exposições e
reuniões, divulgando a cultura e o esporte.

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 de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 947/2003
Declara de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria

do Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2003.
André Quintão
Justificação: A Fundação Fé e Alegria é uma sociedade civil de
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direito privado, de ação pública e sem fins lucrativos. Filiada à
Federação Internacional Fé e Alegria, a Fundação participa dessa
rede educativa e social com presença em 14 países da América
Latina. E um movimento de educação popular integral e de assistência
social, e sua ação se dirige de forma coparticipativa aos setores
empobrecidos, principalmente, às crianças e aos jovens.

Ao privilegiar os grupos discriminados por razões étnicas, culturais,
de gênero ou necessidades especiais, provoca o envolvimento de
pessoas, grupos e instituições em torno do desafio de construir um
projeto de transformação baseado nos valores de justiça, participação
e solidariedade. Para a Fundação Fé e Alegria, a educação é a
estratégia fundamental para se alcançar uma sociedade justa, fraterna
e democrática.

Além do atendimento educacional direto e da colaboração para um
trabalho de qualidade de outros parceiros, a Fundação vem reunindo
esforços para articular suas ações com as de outras instituições
sociais, públicas e privadas, proporcionando uma contribuição coletiva
na elaboração de políticas públicas que assegurem de forma
democrática a eqüidade e a justiça social.

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

NMPROJETO DE LEI N° 948/2003
Declara de utilidade pública a Comissão de Preservação do Rio São

Miguel - COMPRESSAMIG -, com sede no Município de Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de

Preser.'ação do Rio São Miguel - COMPRESSAMIG -, com sede no
Município de Pains.

Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Comissão de Preservação do Rio São Miguel -
COMPRESSAMIG -, entidade civil, sem fins lucrativos, que tem por
objeto social desenvolver atividades de preservação e conservação do

rÃ



354
meio ambiente; promover projetos de educação ambiental gratuita
em todos os níveis; pleitear a criação de áreas de preservação ou
conservação que possuam valor ecológico; promover, subvencionar e
divulgar estudos e pesquisas que visem ao desenvolvimento
sustentado, em especial do rio São Miguel; promover o
desenvolvimento da cultura; celebrar acordos e convênios de
cooperação técnica, cultural e financeira com entidades públicas ou
privadas, nacionais e internacionais; e promover ações que visem ao
crescimento social e comunitário e que garantam melhores condições
de vida.

A Comissão em questão funciona regtlarmente há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado do Prefeito Municipal de Pains e da
Juíza de Paz do respectivo distrito, com carimbo e firma reconhecida
em cartório.

Por ser justo o projeto, peço sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI I'J° 94912003
Declara de utilidade pública o Conselho Federal de Capoeira do

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

Capoeira do Brasil - CONFECAB -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Dinis Pinheiro
Justificação: O esporte sempre foi aliado ao lazer e ao bem-estar. A

capoeira pode ser também destacada como manifestação cultural,
uma vez que tem sua prática ligada à história do Brasil, fazendo com
que as raízes formadoras de nossa sociedade sejam evidenciadas e,
acima de tudo, valorizadas.

A integração social, o autoconhecimento, a preparação psicológica

o
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para o desporto e o aprendizado de capoeira aliados à prestação
de assistência médica e odontológica, entre outras, são atividades
desenvolvidas pelo Conselho.

O combate à fome, à violência e ao desemprego integram também
os objetivos do CONFECAB, consoante art. 3 0 do estatuto da
entidade, de 301112000, levado a registro no Cartório Massote -
Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Livro A, sob o n° 6831, em
18/2/2000.

Este projeto cumpre a legislação estadual concernente à declaração
de utilidade pública fazendo anexar declaração em que é confirmado
exercício há mais de dois anos da entidade, a não-remuneração e a
idoneidade de seus diretores.

Cumpridos os requisitos formais e atendidos os princípios
norteadores da declaração de utilidade pública, que é o
reconhecimento na entidade de desempenho de função pública,
aguardarmos o tramitar regular e o apoio dos nobres colegas a este
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° 950/2003
Declara de utilidade pública a Aliança Nacional dos Deficientes

Físicos - ANADEFI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Aliança Nacional dos

Deficientes Físicos - ANADEFI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública a Aliança Nacional dos Deficientes Físicos - ANADEFI -, com
sede no Município de Belo Horizonte, que traz em seu estatuto
finalidades específicas de promover o bem-estar e a integração dos
deficientes físicos, bem como a profissionalização deles.

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

PROJETO DE LEI N° 951/2003
Estabelece reserva de vagas nas instituições públicas de ensino

superior para alunos egressos da rede pública de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As instituições públicas de ensino superior pertencentes ao

sistema estadual de ensino de Minas Gerais - UEMG e UNIMONTES -
ficam obrigadas a reservar, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de
suas vagas, por curso e turno, anualmente, para alunos que tenham
cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas
públicas.

Art. 2° - O direito à vaga a que se refere esta lei pressupõe
aprovação no processo eletivo adotado pela instituição de ensino e
classificação dentro do percentual estabelecido, em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo
das provas e à pontuação mínima exigida para a aprovação.

Parágrafo único - Na hipótese de o exame seletivo para ingresso ser
realizado em fases, cada fase deverá respeitar a reserva de vagas
estipulada nesta lei.

Art. 30 - O candidato ao processo seletivo que tenha cursado os dois
últimos anos do ensino médio escolas públicas não pagará taxa de
inscrição.

Art. 40 - Sendo o número de candidatos a que se refere o art. 1°
desta lei inferior ao número de vagas oferecidas pela reserva especial,
as vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelos demais
candidatos, obedecida a ordem de classificação.

Art. 5° - A forma de comprovação necessária para concorrer às
vagas a que se refere o art. 1° desta lei será estabelecida em edital,
sendo, para tanto, obrigatória apresentação do histórico escolar
expedido por órgão oficial competente.

Art. 60 - Os dirigentes das instituições de ensino público superior do
Estado de Minas Gerais são diretamente responsáveis pelo efetivo
cumprimento das normas estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único - Na hipótese do não cumprimento do estabelecido
nesta lei, o dirigente será responsabilizado civil e criminalmente.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

-
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Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de julho de 2003.
Jô Moraes
Justificação: E inegável e visivelmente comprovado que o acesso às

instituições públicas de ensino superior se dá de forma extremamente
desigual entre os estudantes provenientes da rede pública e os da
rede privada.

E notória a precariedade dos ensinos médio e fundamental da rede
pública, principalmente por falta de incentivo à qualificação do como
docente e seus baixos salários, mas também pela falta de estrutura
física adequada, material didático e de pesquisa, entre tantos outros
problemas que agravam a aprendizagem. E é essa educação
deficitária que o Estado relega à população economicamente
desfavorecida, que vem crescendo sensivelmente.

Hoje o Estado tem, aproximadamente, 850 mil estudantes somente
no ensino médio, distribuídos em 21.050 turmas. Esse contingente
representa cerca de 73,5% dos prováveis candidatos às vagas do
ensino público superior. Entretanto, é a uma minoria que logra êxito no
vestibular, ingressando assim nas universidades públicas estaduais e
federais. Essa constatação comprova a acentuada desigualdade
sócio-econômica existente entre os alunos das redes pública e
privada. Em certos cursos, como, por exemplo, os de Medicina,
Direito, Odontologia, Ciência da Computação, essa constatação é
ainda mais evidente, haja vista a dificuldade que se tem de encontrar
um acadêmico que tenha estudado na rede pública.

O projeto apresentado pretende, com essa política de ação
afirmativa de reserva de vagas para o estudante egresso do ensino
público, resgatar uma dívida histórica que o Estado tem com a
população mais carente, que está, invariavelmente, refém do ensino
público oferecido.

A matéria, ao exigir que o aluno beneficiário dessa norma tenha
cursado integralmente os ensinos médio e fundamental em escolas
públicas, garante a sua finalidade que é a de minimizar a
desigualdade sociocultural entre os jovens, possibilitando aos mais
carentes maiores oportunidades.

Diante do exposto e de toda a discussão que há anos é produzida
entre a sociedade e o Estado a respeito desse assunto é que
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solicitamos aos nobres pares o apoio indispensável à presente
matéria e a apresentação de emendas, com vistas ao melhor
aproveitamento da idéia.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Paulo Piau. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 272/2003 nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno, c/c a Decisão
Normativa n° 8.

PROJETO DE LEI N° 952/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

do Alto - AMBA -, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro do Alto - AMBA -, com sede no Município de
Ouro Fino.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, julho de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro do Alto é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o
bem-estar da comunidade por meio de atividades de lazer. 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 título 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° 953/2003
Altera a Lei n° 11.666, de 9/12194, que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física dos edifícios de
uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal e no art. 224, § 1°, 1, da Constituição Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O 'caput" do art. 1° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de

1994, e o inciso 11 do § 30 desse artigo passam a vigorar com a
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seguinte redação, ficando o artigo acrescido do § 4° a seguir:

"Art. 1° - As disposições de ordem técnica constantes nesta lei, bem
como as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre a adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa
deficiente serão adotadas nos edifícios de uso público para facilitar o
acesso dos portadores de deficiência física às suas dependências.

§ 3° - .................................................
II - nas reformas e obras de conservação que ocorrerem nos

edifícios de uso público já existentes.
§ 4° - O poder público destinará, anualmente, dotação orçamentária

para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras
arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua
propriedade e naqueles que estejam sob sua administração.".

Art. 20 - Fica o art. 3° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994,
acrescido do seguinte inciso Xl e seu inciso VII acrescido da alínea "d"
que se segue:

"Art. 30 - ............................................
VII - ..................................................
d) maçanetas do tipo alavanca;

Xl - na escola estadual:
a) acesso e espaço para circulação e manobra de cadeira de rodas;
b) mesas apropriadas ao uso de pessoa em cadeira de rodas nas

salas de aula;
c) telefones, bebedouros, interruptores e tomadas apropriados ao

uso de pessoas em cadeira de rodas.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Luiz Fernando Faria
Justificação: O projeto de lei em exame aperfeiçoa a Lei n° 11.666,

de 9112/94, ampliando suas determinações aos prédios de escolas
públicas e tornando obrigatória a destinação de recursos para as
adaptações dos prédios públicos a fim de melhorar o acesso dos
deficientes físicos.

As políticas públicas relacionadas aos deficientes físicos têm como
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diretriz a inclusão social, assegurando, assim, que o direito de ir e
vir se estenda a todos. Dessa maneira, compete ao poder público
expedir normas e fiscalizar a execução delas, para facilitar o acesso
do deficiente físico a bens e serviços.

Não é justo que os deficientes físicos sejam segregados pelas
barreiras arquitetônicas e urbanas comumente encontradas nos
prédios públicos e nas cidades. E ainda mais injusto que crianças
deficientes tenham dificuldade de acesso às escolas que freqüentam.

A adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa
deficiente, além de beneficiar diretamente as pessoas com
necessidades especiais, pode melhorar a qualidade de vida de idosos,
gestantes e pessoas com dificuldades de locomoção temporárias,
permitindo, ainda, melhor acesso para cadeiras de rodas e carrinhos
de bebê.

O Laboratório de Acessibilidade em Design e Arquitetura para
Pesquisa e Treinamento em Serviços de Extensão - ADAPTSE -,
vinculado ao Departamento de Projetos da Escola de Arquitetura da
UFMG, desenvolve pesquisas tendo em vista a acessibilidade
ambiental. Uma das pesquisas realizadas pelo ADAPTSE resultou em
planilhas técnicas de verificação da acessibilidade para edifícios e
locais públicos, que têm servido de base para avaliação dos espaços
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse trabalho
pode indicar ao poder público os prédios de sua propriedade ou de
seu uso que devem ser adaptados.

Por ser instrumento de inclusão de pessoas com necessidades
especiais, este projeto de lei é meritório e oportuno. Contamos com o
apoio dos nobres pares à aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 90212003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 954/2003
Declara de utilidade pública a Província Brasileira da Congregação

da Missão - PBCM -, em funcionamento no Município de Catas Altas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Província Brasileira da

Congregação da Missão - PBCM -, em funcionamento no Município de
Catas Altas.
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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 de 2003.
Maria José Haueisen
Justificação: A Província Brasileira da Congregação da Missão -

PBCM - cumpre suas funções sociais, tendo como objetivo a
filantropia e a assistência social. Baseando suas atividades nos
princípios da ética e da cidadania, desenvolve programas
direcionados, de preferência, aos segmentos mais carentes, nas áreas
de educação, cultura e saúde. Presta apoio moral e espiritual,
promovendo o bem-estar das pessoas, individualmente, e o de suas
famílias, intentando assegurar-lhes a integridade e dignidade.

Por essas razões, julgamos que a referida entidade desenvolve
meritório trabalho e, por atender aos requisitos estabelecidos por lei,
está apta a ser declarada de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 955/2003
Declara de utilidade pública o Instituto Jurídico para Efetivação da

Cidadania - Minas Gerais - IJUCI - MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Jurídico para

Efetivação da Cidadania - Minas Gerais - UJUCI-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Miguel Martini
Justificação: Fundado em junho de 2000, o Instituto Jurídico para

Efetivação da Cidadania - Minas Gerais - IJUCI-MG -, entidade civil
sem fins lucrativos, tem por objetivo a promoção da cidadania e a
busca dos direitos positivados pela ordem jurídica, por meio de
instrumentos processuais, em todas as áreas do direito.

Com início modesto, o Instituto se expandiu por meio do esforço de
jovens advogados recém-formados. Desde sua fundação, já atendeu
aproximadamente 3 mil pessoas, às quais prestou orientação jurídica.
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Atualmente, seus seis advogados patrocinam cerca de 500 ações
judiciais. Além disso, passou a oferecer o atendimento profissional de
quatro psicólogos e quatro assistentes sociais, atendendo a demanda.

Cumprindo suas finalidades estatutárias relativas à formação
profissional, a entidade proporciona estágio para 20 acadêmicos de
Direito e já promoveu diversos seminários, cursos e palestras sobre
temas jurídicos, em parceria com faculdades de Direito da Capital e do
interior.

Os serviços são prestados por profisionais voluntários e, em
observância ao art. 26 de seu Estatuto, o IJUCI não remunera os
ocupantes dos cargos de sua diretoria.

Por meio de convênio com o Tribunal de Justiça do Estado, o
Instituto participa do trabalho desenvolvido por um posto do Juizado
de Conciliação, que funciona em suas dependências. Em convênio
com a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, promoveu
atividade de capacitação e aperfeiçoamento da equipe do Programa
Disque Direitos Humanos.

Em parceria com a Associação dos Conselheiros Tutelares do
Estado de Minas Gerais, oferece atendimento psicológico e jurídico a
crianças e adolescentes. Parte de sua clientela tem sido encaminhada
pelo Estado, por intermédio da Defensoria Pública.

Por acreditarmos na importância do papel social que a entidade
desempenha, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para a
provação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 95612003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Arte e

Cultura de Arinos, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Arte e Cultura de Arinos, com sede nesse município.
Ad. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2003.
Miguel Martini
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Justificação: A Associação Comunitária de Arte e Cultura de

Arinos, sociedade civil sem fins lucrativos, possui como objetivo
primordial a valorização do artesanato local. Em vista disso, divulga
peças artesanais e produtores caseiros da região. Para atingir suas
metas, promove feiras, eventos, exposições e salões de artes, no
Estado e fora dele. Promove, também, cursos e seminários sobre
temas de interesse dos associados, com o intuito de desenvolver e
criar melhores condições para o aperfeiçoamento do seu trabalho e
proporcionar melhor convívio e integração da classe. Além do mais, a
entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI N° 957/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Serra Verde, com sede no município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2003.
Miguel Martini
Justificação: Fundada em janeiro de 1984, a Associação

Comunitária do Bairro Serra Verde, inicialmente denominada
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Serra Verde, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, fundamentada nos princípios da
solidariedade, da promoção humana e da justiça social, que tem por
objetivo a coordenação de obras e movimentos sociais da
comunidade do Bairro Serra Verde.

Inicialmente a Associação atendia somente o Conjunto Habitacional
Serra Verde, tendo aumentado sua jurisdição a partir de 1994, quando
passou a denominar-se Associação Comunitária do Bairro Serra
Verde.
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Articulando e promovendo ações de cunho econômico-social e

desenvolvendo trabalhos de assistência social e de formação do
espírito comunitário, a entidade, em conjunto com os moradores da
região, vem desenvolvendo valioso trabalho e muito tem contribuído
para o melhoramento das condições de vida de seus associados.

Por acreditarmos na importância do papel social que a entidade
desempenha, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares para a
provação 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° 958/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Congadeiros de

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

Congadeiros de Machado, com sede no Município de Machado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação dos Congadeiros de Machado é uma

instituição civil sem fins lucrativos de natureza filantrópica e social,
com sede no Município de Machado. A Associação desenvolve um
trabalho de resgate e valorização da cultura do Congado, através de
uma das mais tradicionais festas do Sul de Minas Gerais, a festa de
São Benedito, com mais de 30 temos de congos. Além disso visa a
preparar crianças e jovens para o exercício da cidadania, orientar as
famílias no processo de educação das crianças, fazendo a prevenção
contra o uso de drogas e do álcool.

Pela relevância de seus objetivos e pela preocupação em investir
nas crianças e na valorização da cultura folclórica no Município de
Machado, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 959/2003

Declara de utilidade pública a Associação Civil Chácara Santa Clara,
com sede no Município de Poços de Caldas.

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

Chácara Santa Clara, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A Associação Civil Chácara Santa Clara, entidade sem

fins lucrativos, com sede no Município de Poços de Caldas, tem por
objetivo acolher e assistir pessoas dependentes de bebidas alcoólicas.

Fundada em 17/10/2000, com duração indeterminada, a entidade se
propõe, além de prestar assistência médica e psicológica aos
dependentes, a reintegrar a pessoa assistida à sociedade,
proporcionando-lhe oportunidade de trabalho de acordo com sua
aptidão.

Sem possuir renda própria, a entidade sobrevive por meio de
pequenas contribuições de associados, doações de pessoas
generosas e da promoção de eventos rentáveis.

Servindo desinteressadamente à sociedade, são inquestionáveis os
relevantes serviços de cunho social prestados pela entidade.

Está amparada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, para ser reconhecida
de utilidade pública, pelo que espero o apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.138/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por
sua posse na Presidência da Associação Brasileira do Ministério
Público de Meio Ambiente. (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pela Deputada Maria Olivia. Anexe-se ao Requerimento
n°1.131/2003, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno.)

N°1.139/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
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apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja
providenciada a restauração da MG-356, do trevo de Ouro Preto até o
de Acaiaca.

N° 1.14012003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao "Jornal da Cidade" por seus 44
anos de circulação. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.141/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à PETROBRAS por seus 50 anos
de atividades no Brasil. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.14212003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Ceiblose Nipo-Brasileira S.A. -
CENIBRA - por seus 30 anos de atividades no Brasil. (- A Comissão
de Turismo.)

N° 1.143/2003, do Deputado João Bittar, solicitando seja formulado
apelo à Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas com vistas à inclusão
do vale do rio Doce na área abrangida pela nova SUDENE e pelo
IDENE.

N° 1.144/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Elói Mendes pelos 92 anos de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 1.145/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Caxambu pelos 102 anos de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 1.146/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Brasópolis pelos 102 anos de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 1.147/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Machado pelos 122 anos de emancipação político-administrativa
desse município.

N° 1.148/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Virgínia pela passagem do 920 aniversário de sua
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emancipação político-administrativa.

N° 1.14912003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Silvianópolis pela passagem do 92 0 aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 1.150/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações com vistas à implantação de tarifas telefônicas
conurbadas nos municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço.
(- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 1.151/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
preste informações sobre os investimentos em programas de
educação e segurança no trânsito. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.152/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra.
Heloísa Helena de Ruiz Combat por sua posse como Juíza do
Tribuna! de Alçada. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.153/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Secretário de Governo pela
transparência e competência com que vem conduzindo a Pasta.

N° 1.154/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Vice-Governador do Estado
pela transparência e competência com que vem exercendo suas
funções.

N° 1.155/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado pela
transparência e competência à frente do Executivo mineiro.

N° 1.156/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Juiz da V Vara Criminal da
Comarca de Juiz de Fora pela transparência e competência com que
vem conduzindo os trabalhos no Judiciário juiz-forense. (- Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)

N° 1.157/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas ao
recapeamento asfáltico da pista de desaceleração na chegada do
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Posto Irmão Caminhoneiro, no Km 633 da BR-135, em Curvelo.

N° 1.158/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Ministro dos Transportes com vistas a que pleiteie,
junto à diretoria da Ferrovia Centro-Atlântica, a volta do "Trem
Mineiro".

N° 1.15912003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento da rodovia que liga o Município de Francisco
Dumont à BR-1 35. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.160/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador de Justiça, por sua posse como Presidente da Associação
Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente - ABRAMPA. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada
Maria Olívia. Anexe-se ao Requerimento n° 1.131/2003, nos termos do
§ 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.161/2003, do Deputado Mauri Torres, solicitando seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco de
Paula Carneiro de Moraes.

N° 1.16212003, do Deputado Zé Maia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de
Sacramento pelo transcurso do 182° aniversário de sua emancipação
político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1.163/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Secretário de Defesa Social a relação dos presos vítimas
de homicídio no sistema prisional do Estado, neste ano, indicando-se
tambérh os crimes pelos quais foram presos.

N° 1.164/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitado ao Juiz da ? Vara Criminal de Juiz de Fora que informe
quantos processos correm nessa vara tendo como denunciadas as
pessoas que menciona e o motivo pelo qual estas foram liberadas.

N° 1.165/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitada ao Delegado Regional de Juiz de Fora cópia dos inquéritos
em que figurem como acusadas as pessoas que menciona.

N° 1.166/2003, da Comissão de Segurança Pública, pleiteando seja
solicitado ao Diretor-Geral do DETRAN-MG que informe se a empresa
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Estampa Placas e Letreiros tem autorização desse órgão para
confeccionar placas de veículos, quem é o responsável por ela e
quando ela recebeu tal autorização. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 1.16712003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Superintendente da Polícia Rodoviária Federal
com vistas à intensificação das operações conjuntas com as Polícias
Civil e Militar do Estado para coibir o aumento da criminalidade,
especialmente dos crimes de tráfico de drogas, roubo de cargas e
desmanche de veículos.

N° 1.168/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à implantação
do transporte escolar entre o Povoado de Córrego de Ibituruna e a
escola da sede do Distrito de Santa Rita, no Município de Braúnas.

N° 1.16912003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas à contratação de
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e
nutricionistas para o Programa Saúde da Família - PSF.

N° 1.17012003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministério da Saúde com vistas à inclusão do atendimento
domiciliar na tabela de procedimentos do SUS.

N° 1.171/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja enviada ao
Presidente do IPSEMG denúncia relativa ao desativamento do
Programa IPSEMG-Família nos Municípios de Campo Belo, Aguanil,
Cana Verde, Candeias e Cristais.

N° 1.172/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo à Subcomissão de Assistência Social da Câmara dos
Deputados com vistas a que requeira da Caixa Econômica Federal
informações sobre os critérios para a aplicação dos recursos oriundos
dos jogos explorados por esta.

Do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Deputado Mauri Torres, Presidente desta Casa,
por seu desempenho no cargo. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Educação (2), de Fiscalização Financeira,
de Política Agropecuária, de Saúde, de Segurança Pública, do
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Trabalho, de Transporte, de Turismo e de Meio Ambiente e dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

voltamos à tribuna para três comunicações de grande interesse para a
região da Zona da Mata, que temos a primazia e o privilégio de
representar. Neste momento, 14h27min do dia 13/8/2003, S. Exa. o
Governador do Estado está voando para São João Nepomuceno,
onde dará início, às 15 horas, à solenidade de inauguração da estrada
que liga os Municípios de São João Nepomuceno e Rio Novo.

A construção desse pólo de desenvolvimento sustentável da Zona
da Mata está relacionada com a coragem política do ex-Governador
Itamar Franco, cujo desejo era implantar na região o aeroporto
regional, que, com o perfil de exportador das cargas produzidas em
nossa região, será elemento decisivo para a melhoria da qualidade de
vida naquela parte do Estado.

Já foram investidos mais de R$50.000.000,00; estão faltando cerca
de R$22.000.00,00 para a conclusão daquela importante obra, dos
quais R$8.000.000,00 devem ser repassados pelo Governo Federal,
por meio da INFRAERO. Assim, teremos, na divisa de Goianá e Rio
Novo, o aeroporto regional, que certamente fará a integração de todos
os municípios da Zona da Mata.

Ao constatarmos mais essa grande obra de Itamar Franco, cuja
inauguração será feita pelo Governador Aécio Neves, lembramos a
este parlamento a sua importância política frente ao Palácio da
Liberdade. Na história recente do Brasil, alguns fatos revelam
claramente sua grandeza e seu patriotismo. Por exemplo, fazer
oposição ao projeto neoliberal comandado pelo ex-Presidente
Fernando Henrique. Quando todos acreditavam no Consenso de
Washington, Itamar Franco demonstrou que era necessário e possível
resistir às idéias da globalização, do projeto neoliberal e da
desqualificação do Estado, cuja idéia central era a de que um Estado
mínimo era o mais eficiente.

A voz de Itamar Franco - pelo respeito de quem ocupou a
Presidência da República, dando exemplo de cidadania e honradez
para os políticos brasileiros - ecoou por todo o Brasil. Entre outras
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qualificações, seu nome será consagrado por haver propiciado à
Oposição brasileira a extraordinária vitória nas últimas eleições,
colocando o Presidente Lula no Governo do País.

Itamar, ao chefiar o Estado, permitiu a participação dos mineiros
num projeto de valorização do que temos de fundamental, daquilo que
Tancredo Neves nos ensinou a identificar: o Estado de Minas, a
tradição dos mineiros como o outro nome, a outra vertente da
liberdade. Se analisarmos os partidos políticos do País,
encontraremos o grande berço de todos aqueles que abraçaram essa
causa em nosso querido, inestimável, inolvidável, inesquecível MDB,
que Itamar tão bem relembra em discurso recente, quando pede ao
Presidente Lula que não se desvie dos compromissos de campanha,
como a esperança da transformação, da construção de um país que
não fique sob o jugo de organismos internacionais, e, principalmente,
que não capitule diante dos dogmas do Banco Mundial ou do FMI.

Digo isso porque o nosso querido ex-Presidente Itamar Franco, no
próximo sábado, embarcará para a Itália, para desenvolver outra
atividade de representação do nosso País. Itamar Augusto Cautiero
Franco, descendente de italianos, em homenagem ao seu país, dará
mais um exemplo de competência e valorização das coisas
brasileiras, pela honradez com que sempre ocupou cargos públicos
como os de Prefeito, Senador, Presidente da República e Governador.
A frente da Embaixada do Brasil em Roma, mais uma vez colocará
Minas no cenário internacional.

Nessa breve despedida do solo brasileiro, Itamar nos desperta
admiração, em especial a nós de Juiz de Fora - testemunhas da
simplicidade do homem responsável pela implantação do real. Trata-
se de pessoa que busca, em cada atividade pública, valorizar os que
precisam da atividade política para transformar sua qualidade de vida.
Sob o ponto de vista administrativo, é ousado ao fazer enfrentamentos
às grandes questões internacionais. Tõnho absoluta convicção de que
Itamar dará aos que militam na área do Itamaraty um exemplo de
como se pode dar novo enfoque à atividade laboral de representação
exterior.

E exatamente nesse sentido, da notável visão e preocupação com a
política externa, que também saúdo o Presidente Lula. E com grande
alegria que percebemos que o Brasil, cada vez mais, volta seus olhos
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para a América Latina e busca parceria, não apenas política, com
países vizinhos, objetivando construir novo pólo econômico, o
MERCOSUL. Além disso, abre perspectiva concreta de negociação
com a Venezuela e de entendimentos com a Bolívia e com o Chile.

Desejo ainda, desta tribuna, fazer saudação entusiástica ao Dr.
Carlos Lessa, que está à frente do BNDES mostrando que a visão
defendida por Itamar, de buscar a integridade latino-americana, é um
sonho possível.

Nesta semana, Itamar vive os instantes finais da sua permanência,
do seu amor pelas montanhas de Minas, que ninguém nunca será
capaz de aplainar.

E esse sentimento, essa grandiosidade de homem público, que
compartilho com o parlamento mineiro.

Na última semana, ocorreu na UFMG um encontro internacional de
estudo comparativo dos Legislativos estaduais. Vemos grande parcela
da imprensa nacional criticando as carreiras do Legislativo. Já
estamos acostumados às críticas: elas fazem parte do aprendizado
democrático. Porém, agora, a crítica não é feita apenas à atividade
parlamentar, mas também à instituição.

Foi com grande entusiasmo que ouvimos especialistas falarem
sobre os legislativos estaduais dos Estados Unidos e da Rússia,
mostrando a valorização da carreira dos servidores estaduais. No
Brasil, a Assembléia de Minas sempre esteve à frente na valorização
dessa atividade. Então, conclamo o nosso Presidente para estarmos
todos juntos na busca de ferramentas que possam valorizar a
atividade do Legislativo estadual.

Lembro-lhes que o modelo federativo adotado pelo Brasil é singular
em relação aos adotados por outros países. Se imaginarmos a India,
com quase 700 mil localidades participando de uma grande federação,
veremos que no Brasil temos uma grande distinção, exatamente a
presença do ente "município' nessa engrenagem. Então, que esta
Assembléia possa discutir o pacto federativo nacional e, com a
seriedade e a serenidade que são marcas dos mineiros, dar grande
contribuição à causa federalista do nosso País. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs.
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Deputados, no encerramento da sessão extraordinária para votar
diversas matérias do interesse do Governo do Estado, tive a
oportunidade de fazer denúncia grave contra o nosso IPSEMG, motivo
de constante preocupação desta Casa e dos servidores públicos. E de
grande interesse de todos nós, mineiros, que o nosso Instituto seja
forte, atuante e respeitado.

A denúncia que fiz, chamando a atenção do Executivo, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público, baseou-se em correspondência de
um cidadão de Poços de Caldas, que me trazia grave denúncia,
identificando a grande causa - se isso fosse a constante - dos
desencontros e da falta de recursos para que o IPSEMG
desempenhasse a contento a sua função de atender ao servidor
público do Estado. Dizia-me o seguinte. (- Lê:)

"Agora recebi correspondência sobre o que pode ser uma das
causas dessa total bancarrota do IPSEMG.

Estou anexando a correspondência que recebi, para que o senhor
possa tomar conhecimento. Não a envio ao IPSEMG, porque a
corrupção pode estar lá dentro e nenhuma providência seria tomada,
e o mesmo que acontece à pensão de minha irmã pode estar
acontecendo com a de muitos outros. Minha irmã, Cacilda de Oliveira,
era pensionista de meu pai, Manoel Salvador de Oliveira, falecido em
1969. Minha irmã faleceu há 13 anos, e ninguém recebeu mais a
pensão depois de sua morte. Mas, baseando-me na correspondência
que a ela foi endereçada pelo IPSEMG, parece que alguém estava
recebendo, visto que só foi suspenso o pagamento em maio de 2003.
Gostaria que o senhor visse o que está acontecendo e, se possível,
comunique-me."

Quem me escreveu a carta foi Miguel Durante de Oliveira. A carta
endereçada à falecida Cacilda foi vazada nos seguintes termos. (- Lê:)

"Prezada senhora pensionista, comunicamos a V. Sa. que o
pagamento de pensão por morte relativa à folha de pagamento de
maio de 2003 foi suspenso devido ao não-atendimento a solicitações
do IPSEMG para abertura de conta corrente. Caso a tenha aberto,
enviar-nos cópia comprobatória emitida pelo Banco ltaú e certidão de
casamento ou nascimento com data recente, expedida pelo cartório,
com data de maio ou junho de 2003, para as providências de
liberação do pagamento."
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O IPSEMG cobrava pensão para abertura de conta no ltaú. Caso

a defunta o fizesse, receberia os atrasados. Transmiti a denúncia, feita
pelo IPSEMG ao enviar carta dessa natureza à antiga pensionista,
para chamar a atenção desta Casa. Se até agosto não tivermos
pronto esclarecimento por parte do IPSEMG, deveríamos colher
assinaturas necessárias para constituição de comissão parlamentar
de inquérito. Por dever de consciência, responsabilidade e
honestidade parlamentar, trago a explicação fornecida pelo IPSEMG,
cujo Presidente, Hélio César Brasileiro, me enviou a seguinte
correspondência. (- Lê:)

"Sr. Deputado, tendo em vista denúncia feita por V. Exa. no Plenário
da Assembléia Legislativa, no dia 16 de julho último, quando do
encerramento dos trabalhos da convocação extraordinária, sobre
suposto pagamento de benefícios à pensionista Cacilda de Oliveira,
falecida em 1990, informamos tratar-se de lamentável equívoco
operacional por parte dos técnicos da empresa de informática
encarregada do procedimento.

Inadvertidamente, foram selecionados todos os pensionistas
constantes no nosso cadastro que não possuíam conta corrente,
independente do período em que o processo estava suspenso. Daí o
fato de os familiares da ex-pensionista Cacilda de Oliveira terem
recebido tal correspondência. Embora o IPSEMG tivesse a informação
de que a referida pensionista falecera em 1990, seu processo não foi
encerrado por falta de apresentação de atestado de óbito.

Na época do seu falecimento, os beneficiários da pensão tinham de
comparecer anualmente ao IPSEMG, para assinar declaração de vida
no mês de setembro. Além disso, o sistema de pagamento já era feito
pelo BEMGE, e a não-retirada do benefício nos 30 dias subseqüentes
ao pagamento resultava na sua devolução aos cofres do Instituto.
Soma-se a esses controles o fato de o Instituto ter realizado dois
censos de pensionistas em 1995, 2000 e 2002, por meio dos quais foi
feito recadastramento detalhado de todos os pensionistas."

Será que um censo foi realizado de 2000 a 2002? Fala em dois
censos com três datas distintas: 1995, 2000 e 2002. (- Lê:)

"Por outro lado, Deputado, ressaltamos que o IPSEMG aperfeiçoa
seus processos de concessão de benefícios e de pagamento de
pensões, e um dos mecanismos de controle é a renovação da senha
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da conta-pensão a cada seis meses. Esta só pode ser feita pelo
pensionista na presença de um funcionário do Banco Itaú.

Finalmente, asseguramos que, de acordo com os documentos
constantes do arquivo da Diretoria de Previdência, a pensão referente
ao Processo n° 5438-0 - Cacilda de Oliveira - está suspensa desde
maio de 1990, não tendo ocorrido qualquer pagamento relativo à
mesma a partir daquela data. Atenciosamente, Hélio César Brasileiro,
Presidente do IPSEMG."

Assim, registra-se o esclarecimento prestado pelo IPSEMG. Dou-me
por satisfeito, embora essa incoerência de três datas para a realização
de dois sensos evidencie que o IPSEMG não está processando as
coisas com o devido cuidado. Depositamos nossa confiança no novo
Presidente, Hélio César Brasileiro, que assegura aperfeiçoar os
processos de atendimento do IPSEMO num procedimento de
aperfeiçoamento constante. Isso é extremamente necessário, porque
o IPSEMG não pode permanecer na dependência de que o
pensionista, a família do servidor falecido traga atestado de óbito, para
suspendê-lo do cadastro.

Há, nos cartórios, relação anual de falecimentos. Imaginem o
IPSEMG nos tempos em que não havia computadores e que o
controle era realizado por fichas. Aliás, o serviço de informática é
terceirizado. Isso é uma falha operacional dos técnicos da empresa de
informática encarregada do procedimento. Deve haver outros
mecanismos o IPSEMG controlar essa empresa terceirizada que
executa esse serviço de informática.

Da tribuna transmiti a denúncia de irregularidade. Por dever de
honestidade intelectual e parlamentar, registro o esclarecimento
prestado ao povo mineiro pelo Presidente do IPSEMG. Efetivamente,
faço votos de que esse instituto melhore seus controles e corresponda
à expectativa depositada pelo Estado para maior eficiência e
economia dos recursos e melhor atendimento ao servidor público de
Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Deputados, cidadãos,

cidadãs, ontem a Juíza Celene Maria de Almeida, do TRF da P
Região, liberou o plantio e a comercialização da soja transgênica em
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território nacional. Procedeu dessa maneira a pedido da empresa
Monsanto, grande multinacional, que detém a patente da semente do
produto no Brasil.

Sem dúvida, essa decisão provocará muita polêmica no País, pois
reacende a velha e, ao mesmo tempo, atual, moderna e perigosa
discussão sobre a liberação dos alimentos transgênicos, seja em sua
produção, em cultivo ou em sua comercialização. Essa liberação
revoga medida que suspendia o plantio e a comercialização desde
1999, a pedido do IDEC e do Greenpeace, que buscavam paralisar a
liberação para plantio e comercialização dos transgênicos, chamados
organismos geneticamente modificados.

Essa polêmica guarda posições muito diferenciadas. Setores
vinculados a entidades ambientalistas, setores preocupados com os
riscos que os transgênicos podem causar à saúde humana, setores
vinculados à agricultura familiar, à agroecologia e à agricultura
alternativa elencam vários motivos e vários argumentos para que se
adote o princípio da precaução.

Comungo com a visão daqueles que acham que essa questão exige
prudência, cautela e mais pesquisas. Não sou absolutamente
contrário a nenhum tipo de pesquisa ou avanço científico, mesmo
porque a biotecnologia tem trazido grandes avanços para a
humanidade, em algumas áreas importantes como, por exemplo, a
medicina. E preciso pensar em segurança, antes de expor o ser
humano, que não pode ser cobaia. Nesse sentido, ainda não temos,
na minha opinião, a segurança necessária para a liberação da
produção e comercialização de alimentos geneticamente modificados.

Entre os argumentos contrários temos, por exemplo, risco para a
saúde por alergias alimentares, diminuição da resistência a
determinados antibióticos e a presença de substâncias cancerígenas
encontradas em algumas combinações. A chamada poluição genética,
causada pela transgênese espontânea, ou seja, pelo organismo
geneticamente modificado em laboratório, tem o controle da ciência e
dos cientistas. Mas a combinação desse com outros organismos da
natureza foge a qualquer controle. Além disso, há o empobrecimento
da vida microbiana do solo, porque a tendência é reduzir, até por
interesses econômicos, o universo das sementes plantadas, e a
dependência econômica, principalmente do pequeno e médio
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produtor, da agricultura familiar, em relação aos grandes grupos
econômicos. Sabemos do processo chamado "terminator", em que a
semente é estéril. Quem é do campo sabe que uma parte da
plantação é plantada novamente, produzindo uma semente que só dá
uma vez, tendo-se, depois, que adquirir novamente a semente para
plantar. O produtor fica refém da aquisição dessas sementes.

Antes de conceder aparte à nobre Deputada Lúcia Pacífico, gostaria
de falar que existem outros setores que defendem os transgênicos.
Acham que os estudos preliminares apontam para um risco menor,
que o ganho de produtividade compensa esse risco, que há economia,
com uma maior disponibilidade de alimento's.

Com relação ao problema da fome no mundo - ao contrário do que
se acreditava até o início da década de 70 - a produção de alimentos
é suficiente para matar a fome de toda a população. No Brasil, o
número de calorias "per capita" produzidas e disponibilizadas é muito
superior às consumidas.

O problema da fome não é relacionado com a disponibilidade do
alimento, mas sim com o acesso das pessoas a ele. Há setores que
acreditam que a transgenia e os alimentos geneticamente
modificáveis - AGMs - podem gerar produtividade maior.

Há três anos, quando li artigo do Pe. João Batista Libânio, que
analisava a questão dos transgênicos, formei minha convicção sobre
esse tema. O título do artigo era "Não podemos arriscar o erro". Esse
teólogo dizia o seguinte: "Não se trata de saber se os grãos estão
mais polpudos ou não, mas se são sadios para o ser humano. Só se
pode saber isso depois de um tempo de experiências com organismos
humanos. A ética clama contra transformá-los em cobaia de
experiência científica.

Toda vez que está em jogo a vida humana, o princípio básico da
ciência, experimentação e erro, não pode ser aplicado. Não se pode
errar experimentalmente com o ser humano. E mais ético avançar
mais lentamente que arriscar o dom maior da vida humana".

As palavras do Pe. João Batista Libânio colocam exatamente a
ênfase e o parâmetro deste debate. E justo colocar a questão dos
transgênicos como antigamente foi tratado o fumo, Deputado
Laudelino: muitas pessoas disseram que não trazia mal algum, nem
provocava o câncer. Hoje, quantos milhões de vida já foram ceifados
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ou quantos ainda serão levados precocemente por causa do fumo.

Quero debater essa questão polêmica. Essa decisão é perigosa,
porque se trata de uma liberação sem estudos, sem EIA-RIMA nem
segurança científica maior.

Sou daqueles que defendem uma moratória dos transgênicos, ou
seja, um prazo sem cultivo e comercialização. Sou mais flexível,
porque ainda admito a pesquisa, mas há outros setores inflexíveis,
que nem a aceitam. Como egresso da universidade, não poderia
adotar essa atitude, porque a pesquisa pode apontar novos caminhos.
No entanto, enquanto esses caminhos não nos derem a segurança de
que estão nos levando para um fim benéfico para a vida humana, é
melhor adotar o fim da precaução.

A Deputada Lúcia Pacífico (em aparte) - Deputado André Quintão,
essa nossa luta já vem de longe, desde a Câmara Municipal e do
Movimento dos Consumidores. Infelizmente, ficamos sabendo ontem
da decisão da Juíza federal, e estamos muito preocupados. O
Movimento das Donas de Casa e Consumidores e o Fórum Nacional
das Entidades Civis de Defesa do Consumidor vão se reunir com os
Deputados, com os Vereadores e com a Câmara Federal para ver o
que se pode fazer.

Como V. Exa. disse, não somos contra os avanços da biotecnologia,
nem poderíamos sê-lo. Mas, no caso dos alimentos, temos de fazer
com que o Governo invista em pesquisa, para que se tenha a garantia
de que os alimentos transgênicos não vão fazer mal à nossa saúde
nem ao meio ambiente. Não se trata de dizer taxativamente que não
queremos os alimentos transgênicos.

Provado isso por meio de experiência científica, tudo bem, poderão
ser liberados. Seguimos o princípio do "antes-prevenir-que-remediar".
V. Exa. citou o fumo. Cito o caso da talidomida, que era usada em
gestantes, e ninguém sabia ser prejudicial. Essa droga era indicada às
gestantes, e sabemos o que houve com os fetos.

Lamentei quando o Presidente Lula liberou a safra da soja
transgênica, mas não podemos parar por aí. Temos de ir em frente.
Tenho a certeza de que há uma grande rixa da Europa com os
Estados Unidos quanto a essa questão. Muito obrigada.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputada Lúcia Pacífico. O
aparte foi bom, pois concluiria dizendo exatamente do risco que os
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produtores estão correndo. Daqui a dois meses, período do plantio
da soja, eles poderão plantar e, depois, terem sua produção sem
liberação para a comercialização, porque o IDEC, o "Greenpeace" e,
com certeza, outras entidades, como o próprio Movimento das Donas
de Casa, poderão entrar na justiça contra essa decisão. Gostaria de
alertar os Deputados sobre essa questão: a tática do fato consumado.

Sabemos que há contrabando de semente transgênica,
principalmente no Sul do Brasil. Observem a situação do Presidente
Lula: produtores, às vezes pequenos, adquiriram sementes
transgênicas, talvez até por desconhecimento, plantaram e, quando a
safra estava pronta para ser comercializada, identificaram que
continha componentes transgênicos. O Presidente Lula, por meio da
Medida Provisória n° 113, de 26 de março deste ano, liberou a
comercialização dessa safra. O que não for comercializado até o dia
31 de dezembro deverá ser incinerado. Porém a mesma situação
poderá ocorrer nos próximos anos, enquanto se arrastar essa
pendência jurídica.

Queria comunicar que, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com
o apoio da então Vereadora Lúcia Pacífico, apresentei projeto de lei
proibindo a comercialização de alimentos transgênicos em BEl. Nosso
saudoso e querido Prefeito Célio de Castro - que Deus o ajude a se
recuperar cada vez mais, para que possa voltar ao nosso convívio -,
numa visão moderna e progressista, sancionou a lei, que passou a
vigorar. Então, os supermercados começaram a retirar os produtos. A
vigilância sanitária fez a regulamentação de vários. Infelizmente, a
Associação Brasileira da Indústria Alimentícia entrou na justiça. Os
supermercados estavam até fazendo campanha para a substituição
dos prõdutos: Cup Noodles, Supra Noy Integral, Cereal Shake Diet,
Soy Milke e a batata Pringles Original, a qual estamos acostumados a
consumir. Durante um ou dois meses, a lei obrigou a retirada desses
produtos das prateleiras. Belo Horizonte foi a primeira cidade do
mundo a realizar isso. Infelizmente, essa ação ainda está na justiça.
Por meio de advogados, continuamos a lutar para que essa lei volte a
vigorar.

Sabemos que se trata de questão polémica, pois há inclusive
representação de setores do "agrobusiness" na aliança que elegeu o
Presidente Lula, com outra visão. Esse debate tem de ser feito sem
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paixões e radicalismos, com seriedade. Não gostaria de abrir mão
do principio fundamental da precaução. Trata-se da mesma situação
da poluição eletromagnética, da minha lei que regulamentou as
antenas de telefonia celular. Como disse a Deputada, é melhor
prevenir que remediar. O dom maior da vida humana não pode ser
colocado em risco em função, simplesmente, de interesses
econômicos de grandes multinacionais. 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, povo de Minas Gerais,
muitas vezes utilizamos esta tribuna para fazer reivindicações e
desabafar sentimentos negativos que refletem as dificuldades que
vivenciamos nas diversas regiões do Estado. Por diversas vezes
procedemos dessa forma, e não existe outro local mais adequado do
que este para fazer nossas reivindicações e apresentar proposições
para o desenvolvimento e crescimento do nosso povo.

Hoje, porém, utilizarei a tribuna para outro expediente: divulgar uma
boa notícia, fruto de um trabalho nosso nos últimos 30 dias. No dia 23
de julho, tivemos a oportunidade de representar a Assembléia de
Minas, por meio de uma Comissão Especial, e, em companhia de 42
Prefeitos, todos da região norte-mineira, fomos a Brasília para uma
audiência com o Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, e o
Vice-Presidente, José Alencar. Naquela ocasião, apresentamos ao
Governo Federal, ao Presidente Lula, algumas reivindicações de
melhorias essenciais para o Norte de Minas e o Jequitinhonha.

Solicitamos a continuação das obras da barragem de Berizal, que
está sendo construída, com recursos do Governo Federal, pelo
DNOCS. Nesse estágio da obra, já foram utilizados recursos
superiores a R$17.000.000,00, de uma previsão de R$49.000.000,00,
e a construção foi interrompida por dois motivos: falta de repasse do
Governo Federal e má vontade dos órgãos ambientais do Estado de
Minas Gerais, como a FEAM, na liberação final da licença de
instalação de construção.

Essa barragem vai ser fundamental para o abastecimento de sete
municípios norte-mineiros: Berizal, São João do Paraíso, Taiobeiras,
Ninheira, Indaiabira, Vargem Grande do Rio Pardo e Rio Pardo de
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Minas. Se não forem concluídas as obras, esses municípios, a
partir do ano que vem, sofrerão uma interrupção no abastecimento de
água, prejudicando mais de 100 mil habitantes.

O Ministro Ciro Gomes garantiu-nos que, tão logo sejam sanados os
problemas ambientais, liberará os recursos suficientes para reiniciar a
obra neste ano e terminá-la no ano que vem, e, naquela mesma hora,
designou uma comissão para vir a Minas tentar colocar um ponto final,
resolvendo definitivamente as pendências ambientais.

Graças a Deus, ao esforço dos Prefeitos e ao papel importante da
sempre presente imprensa norte-mineira, que constantemente tem
cobrado a conclusão dessa barragem, o Norte de Minas verá o
reinício das obras e sua conclusão no próximo ano.

Neste momento, quero cumprimentar os Prefeitos e ressaltar a
sensibilidade do Ministro Ciro Gomes, além da presença decisiva do
Vice-Presidente José Alencar, que trouxe para si a responsabilidade
de conversar com o Presidente Lula e influenciar no desfecho bem
sucedido dessa obra.

Naquela ocasião, solicitamos ao Ministro Oiro Gomes a continuação
da obra da barragem de São Gregório, pela CODEVASF, localizada
entre os Municípios de Ponto Chique e Campo Azul. A construção
dessa barragem foi iniciada há alguns anos, e o Ministro Giro Gomes
autorizou a sua continuação - pois se encontrava paralisada -,
beneficiando esses dois municípios. Encaminhamos ao Ministro as
nossas preocupações com relação a mais quatro barragens do Norte
de Minas, a do Jequitaí, a de Calindó, no Município de Manga, a de
Congonhas, no Município de Itacambira, que suprirá de água o
Município de Montes Claros, e a de Matrona, no Município de Salinas.
O Ministro Ciro Gomes também autorizou a continuação das obras da
barragem de Congonhas, no valor de R$160.000.000,00, que trará
tranqüilidade ao Município de Montes Claros, já que, em cinco anos,
ocorreria o colapso total no abastecimento da população da cidade, O
Ministro autorizou a conclusão do projeto técnico-ambiental da
barragem, e, se Deus quiser, a partir do ano que vem, as obras terão
início.

Saliento que todas as barragens são importantes, mas estamos em
um sobreesforço para darmos início às obras de uma barragem
projetada há 20 anos. Refiro-me à barragem do rio Jequitaí, que terá
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três funções: de reguladora das águas do São Francisco - que é
prioridade nacional -, de geração de energia elétrica suficiente para
abastecer um município do tamanho de Montes Claros, e de irrigar
42.000ha, trazendo um desenvolvimento fantástico e fundamental
para a região de Jequitaí, de Claro dos Poções, de Francisco Dumont,
de Engenheiro Navarro, e de todas as cidades vizinhas.

Para tanto, estamos nos mobilizando. O Superintendente da
CODEVASF, Sr. Anderson Chaves, que assumiu o cargo
recentemente, sendo responsável, em Montes Claros, por todo o
processo de desenvolvimento do vale do São Francisco, já realizou
duas reuniões importantes no Município de Pirapora. No dia 15 de
setembro, estaremos na cidade de Jequitaí. Neste momento, faço um
apelo e um convite para que a grande imprensa mineira esteja, nessa
data, em Jequitaí. Solicito à Mesa que proporcione a oportunidade de
mobilizarmos o maior número possível de Deputados. A Rede Globo,
por meio da TV Grande Minas, comprometeu-se a estar presente.
Pessoalmente, entraremos em contato com a direção dos jornais
"Estado de Minas", "Hoje em Dia" e "O Tempo", para que estejam
também presentes. Enviaremos um convite às diretorias desses três
grandes jornais. Essa obra é fundamental. Não haverá nenhuma outra
grande oportunidade de o Governo Lula cumprir, na íntegra, o seu
propósito de, efetivamente, matar a fome do povo brasileiro, se não
investir em projetos produtivos.

E o Projeto Jequitaí envolve 42.000ha, cujo valor é de
R$280.000.000,00. Após a realização dos projetos de irrigação,
chegará a R$600.000.000,00. Trata-se de obra fundamental,
importante para o Norte de Minas.

Apresento congratulações ao Dr. Anderson Chaves, Superitendente
da CODEVASF. Peço que todos estejamos presentes no dia 15 de
setembro, data especial, pois lutaremos para trazer esse grande
benefício para o Norte de Minas com, pelos menos, o início da
construção da hidrelétrica de Jequitai, que trará energia elétrica à
região, podendo ainda regularizar as águas do rio São Francisco.

Cumprimento o Governador Aécio Neves pelas decisões e
providências que está tomando para enfrentar de peito aberto, com
proposta objetiva e prática, o duro momento que o Norte de Minas
vive devido à seca. Hoje, dia 13 de agosto, segundo dados da Defesa
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Civil, temos 319 rios e córregos secos no Norte de Minas, ou seja,
180 mil habitantes sem água para beber. Setenta e nove por cento
das plantações da região encontram-se definitivamente perdidas.
Temos um grande desafio a superar. O Governador Aécio Neves
liberou, na semana passada, por meio da COPASA, recursos no valor
de R$12.000.000,00, a serem repassados nos meses de agosto,
setembro, outubro e novembro, em parcelas de R$3.000.000,00.

Há cerca de 480 poços artesianos perfurados, que precisam ser
equipados. A coisa mais difícil de explicar ao cidadão é o fato de que,
na porta de sua casa, próximo à sua comunidade rural, o Governo do
Estado ou o Federal tenha perfurado um poço artesiano, água em
abundância no subsolo, porém não haja condição de retirá-la para
matar a sede da população. Estou falando de 480 poços artesianos
perfurados, dos quais, com o programa Agua nas Escolas, 200
objetivaram abastecer as escolas rurais, mas a comunidade, crianças,
estudantes, jovens, estão bebendo água barrenta, contaminada,
contraindo doenças; 280 funcionam sem energia elétrica, com bombas
de motor a diesel, necessitando, portanto, de energia elétrica, a fim de
triplicar sua capacidade.

O grande administrador, que verdadeiramente tem compromisso
com a comunidade, deve estar presente. O Governador Aécio Neves,
por meio do Presidente da COPASA, de forma emergencial, liberou
esses recursos, para que possamos pelo menos, no primeiro
momento, equipar os poços artesianos, contratar 180 caminhões para
levar água às comunidades rurais e trazer um pouco de tranqüilidade
à população norte-mineira.

Então, Sr. Presidente, de um lado, a boa notícia da liberação de
'recursos para construção de barragens, que é a grande solução para
a eterna seca do Norte de Minas, de outro, as dificuldades que
estamos enfrentando, para cuja solução temos o apoio do Sr.
Governador Aécio Neves, na liberação desses recursos para ajudar os
falidos municípios mineiros, norte-mineiros e brasileiros, como um
todo.

Neste momento, estamos realizando uma reunião conjunta da
administração, em que estão presentes mais de 100 Prefeitos,
buscando ajuda do parlamento mineiro para superação desse grande
momento de dificuldade por que estão passando os municípios do
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Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei Complementar n° 37/2003, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., ao Projeto de Lei Complementar n°
3312003, do Deputado Arlen Santiago, por guardarem semelhança
entre si.

Mesa da Assembléia, 13 de agosto de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-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 Requerimento n° 655/2003 ao
Requerimento n° 431/2003, ambos do Deputado Leonardo Quintão,
por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 13 de agosto de 2003.
Rêmolo Aloise, 1 0-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno

e considerando o disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 8,
determina a anexação do Projeto de Lei n° 895/2003, da Deputada
Ana Maria, ao Projeto de Lei n° 31812003, do Deputado Leonardo
Moreira, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 13 de agosto de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os Deputados que

integrarão a Comissão Interestadual de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - CIPE São Francisco: efetivos - Deputados Mauri Torres,
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Wanderley Ávila, Fábio Avelar, Gil Pereira e Ana Maria; suplentes -
Deputados Domingos Sávio, Doutor Viana, Maria Olivia, Arlen
Santiago e Carlos Pimenta. Designo.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que dispõe sobre
o adicional trintenário para os atuais militares estaduais. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Sargento Rodrigues e Antônio Carlos Andrada;
suplentes - Deputados Leonídio Bouças e Mauro Lobo; pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivos - Deputados Durval Angelo e Jô Moraes; suplentes -
Deputados Rogério Correia e Ricardo Duarte; pelo PL: efetivo -
Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Alberto Bejani.
Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos nos 1.167/2003, da Comissão de Segurança Pública,
1.168/2003, da Comissão de Educação, 1.169 a 1.171/2003, da
Comissão de Saúde, e 1.172/2003, da Comissão do Trabalho.
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 12a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 927/2003, do Deputado Arlen Santiago, 994/2003,

do Deputado Doutor Viana, 999/2003, do Deputado Leonardo Moreira,
e 1.007/2003, do Deputado Elmiro Nascimento; de Educação (2) -
aprovação, na 14 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 934,
936 e 937/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 945/2003, da
Deputada Vanessa Lucas, 961/2003, do Deputado Doutor Viana,
973/2003, do Deputado Célio Moreira, 977/2003, do Deputado Pastor
George, 992 e 1.014/2003, do Deputado Weliton Prado, 997/2003, do
Deputado Fahim Sawan, 1.00312003, do Deputado Chico Simões, e
1.010/2003, da Deputada Jô Moraes; e, na 15 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 1.019, 1.020 e 1.023/2003, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, 1.035 e 1.040/2003, do Deputado Leonardo Moreira,
1.049/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.107, 1.108 e 1.122/2003,
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da Deputada Marília Campos, 1.114/2003, do Deputado Doutor
Viana, 1.118/2003, do Deputado Gilberto Abramo, e 1.121/2003, do
Deputado Leonídio Bouças; de Fiscalização Financeira - aprovação,
na isa Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 984, 985 e
986/2003, do Deputado Bonifácio Mourão; de Meio Ambiente -
aprovação, na 178 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
935/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 1.009/2003, da Deputada
Jô Moraes, 1.016/2003, do Deputado Chico Simões, e 1.022/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Política Agropecuária - aprovação,
na 15a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.026 e 1.02712003,
do Deputado Elmiro Nascimento, 1.033 e 1.053 a 1.104/2003, do
Deputado Leonardo Moreira; de Saúde - aprovação, na 158 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 987/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 998 e 1.008/2003, do Deputado Fahim Sawan,
1.001/2003, da Deputada Manha Campos, 1.011/2003, do Deputado
João Biliar, e 1.013/2003, do Deputado Weliton Prado, e rejeição do
Requerimento n° 978/2003, da Comissão de Justiça; de Segurança
Pública - aprovação, na 118 Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n os 92812003, do Deputado Adaiclever Lopes, 940, 941, 942, 943,
1.030, 1.031 e 1.039/2003, do Deputado Leonardo Moreira, 974 e
975/2003, do Deputado Céhio Moreira, e 996/2003, do Deputado
Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na 168 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 1.01 7/2003, do Deputado Chico Simões e outros; de
Transporte - aprovação, na 168 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei
n° 466/2003, do Deputado Antônio Andrade, e dos Requerimentos nos
1.025/2003, do Deputado Domingos Sávio, 1.032, 1.036, 1.037 e
1.051/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e 1.041/2003, do
Deputado Márcio Passos; de Turismo - aprovação, na 178 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 976/2003, do Deputado lvair
Nogueira, e 1.004/2003, do Deputado Chico Simões (Ciente.
Publique-se.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia
14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).
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ATA DA 27 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 10/7/2003

As 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Gilberto Abramo, Ermano Batista e Gustavo
Valadares. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, 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. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei n° 884/2003 e comunica que
designou o Deputado Gustavo Valadares relator da matéria. Passa-se
à V 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
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n°
884/2003 no 1° turno (relator: Deputado Gustavo Valadares).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva -

Ermano Batista.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 10/7/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Ermano Batista, Gilberto
Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo Moreira e Paulo Piau. Estão
presentes, também, os Deputados Chico Simões e Marília Campos.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência
faz retirar da pauta os Projetos de Lei n os 721 e 788/2003 por já terem
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sido apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer em que se conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade no l o turno, do Projeto de Lei n°
78212003 com as Emendas de n os 1 a 4 (relator: Deputado Ermano
Batista). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva -

Ermano Batista.
ATA DA 15 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 6/8/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Mauro Lobo, Roberto Ramos e Célio Moreira, 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 Célio Moreira , dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Frederico Carlos Von Dõllinger da Mona Bastos, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Defesa Social, acusando o recebimento
dos Ofícios n os 1.571, 1.611, 1.636 e 1 .882/2003/SGM relativos aos
Requerimentos n os 789 e 919/2003, da Comissão e comunicando seu
encaminhamento ao setor ou aos órgãos competentes, para exame,
publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 3 e 19/7/2003 e
218/2003; Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador do
Estado, em atenção ao Requerimento n° 789/2003, da Comissão,
informando que cópia desse requerimento foi encaminhado ao órgão
competente, para informação, publicado no "Diário do Legislativo" de
12/7/2003; Enio Bacci, Deputado Federal, manifestando a
solidariedade da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados pelo trabalho que esta Casa vem realizando para apurar o
envolvimento de policiais em quadrilhas de crime organizado na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicado no "Diário do
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Legislativo" de 17/7/2003; José Magela Alves Pereira, Presidente
do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado, encaminhando
cópia de ação penal impetrada contra o Sr. Antônio Marcos Pereira,
publicado no "Diário do Legislativo" de 17/7/2003; Betinho Duarte,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, convidando a
Casa a somar forças junto Governador do Estado para a viabilização
do Memorial de Direitos Humanos no prédio do antigo DOPS,
publicado no "Diário do Legislativo" de 26/7/2003; José Francisco da
Silva, Ouvidor da Polícia, informando que determinou à sua
assessoria imediatas providências quanto às manifestações de vários
policiais civis em frente à Assembléia Legislativa e encaminhando um
exemplar do relatório de prestação de contas do primeiro trimestre
deste ano, pelo qual poderão ser consultados maiores detalhes sobre
o trabalho que aquele órgão vem desenvolvendo nesta gestão;
Vereador Ten. Lúcio de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Uberlândia, encaminhando cópia do Requerimento n° 1.24012003, de
autoria da Vereadora Liza Prado, e solicitando providências para se
apurar a denúncia de tortura e constrangimento ilegal contra menores
infratores custodiados no Centro de Integração Social do Adolescente
em Uberlândia; representação formulada pela Sra. Geni Maria
Mariano, noticiando possíveis atos ilícitos praticados em processo
judicial por magistrado, serventuários da justiça, Defensor Público e
membro do Ministério Público; fax da Liga dos Camponeses Pobres
do Norte de Minas, encaminhando denúncia sobre a violência policial
e o terror patrocinado pelo latifúndio Rio Verde, em Jaíba; fax do Sr.
Ronaldo Fabiano, da Direção Estadual do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Te rra - MST -, encaminhando denúncia
sobre violência policial ocorrida na Fazenda Planta Sete,
reflorestadora Ita Magnésio, no Município de Indaiabira; telegrama da
Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente do
Senado, informando, em atenção ao Requerimento n° 620/2003, da
Comissão, que o Projeto de Lei n° 2.057/91, de autoria do Senador
Aloízio Mercadante, que dispõe sobre o Estatuto das Sociedades
Indígenas está tramitando na Mesa da Câmara dos Deputados,
publicado no "Diário do Legislativo" de 19/7/2003; carta dos Srs.
Eliomar Manoel Coutinho, detento da Penitenciária Agostinho de
Oliveira Júnior, de Unaí, solicitando uma visita da Comissão; Ivone
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Fagundes Gouveia, detenta da cadeia pública de Guapé, pedindo
ajuda da Comissão no seu processo criminal; José Geraldo Pereira
Gonçalves, do Rio de Janeiro, pedindo ajuda da Comissão; convites à
Comissão, formulado pelo Fórum Mineiro de Saúde Mental para as
reuniões dos dias 5/7/2003 e 2/8/2003. 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, em turno único, do
Projeto de Lei n° 383/2003 (relator: Deputado Roberto Ramos). Passa-
se à 3 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Angelo em que
solicita realização de audiência pública destinada a debater o Projeto
de Lei n° 98/2003, em tramitação na Câmara dos Deputados, de
autoria do Deputado Fernando Gabeira, que dispõe sobre a
exigibilidade de pagamento por serviço de natureza sexual e suprime
os arts. 228, 229 e 231 do Código Penal; Célio Moreira (2) em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a desativação da
Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte em vista da
superlotação e más condições de seu funcionamento e em que solicita
informações à Secretaria do Estado de Defesa Social pedindo uma
relação com o nome dos presos que sofreram homicídio dentro de
cela no sistema carcerário de Minas Gerais neste ano de 2003, os
crimes pelos quais estavam presos e a identificação das vítimas
desses crimes; e Adaiclever Lopes em que solicita reunião conjunta
da Comissão e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, para discutirem a aplicação das parcerias público-privadas,
previstas no Projeto de Lei n° 889/2003, em trâmite nesta Casa, de
autoria do Governador do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo.

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 6/8/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
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Lúcia Pacífico e Maria Tereza Lara e os Deputados Antônio Júlio e
Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Registra-se,
também, a presença do Deputado Laudelino Augusto. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofícios dos Srs. Flávio Alencastro, Secretário Particular do Governador
do Estado; Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG; Jésus
Damião Roque, Presidente da Câmara Municipal de Antônio Dias
(publicados no "Diário do Legislativo" em 1217, 19/7 e 2/8/2003,
respectivamente); e da Sra. Jussara Beliavinha, da Diretoria de
Desenvolvimento e Implantação da BHTRANS, em resposta a
requerimento da Deputada Lúcia Pacífico aprovado na reunião de
4/6/2003. 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, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação do Projeto de Lei
n° 116/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Dimas Fabiano) e pela aprovação do Projeto de Lei n°
375/2003, no i° turno, com as Emendas n os 1 e 2 (relatora: Deputada
Lúcia Pacífico). Passa-se à 30 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Antônio Júlio, solicitando seja
convidàdo a comparecer a esta Comissão o Secretário da Fazenda,
para prestar esclarecimentos sobre o Decreto n° 43.493, de
30/6/2003; do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja realizada
audiência pública para averiguar denúncia publicada no "Estado de
Minas" sobre superfaturamento da taxa cobrada pela empresa
Logiguarda de Veículos e Equipamentos Ltda. pelo reboque de
veículos apreendidos nas "blitze" e levados para um dos três pátios de
apreensão do DETRAN-MG. O Presidente coloca em votação,
requerimento do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulado apelo às empresas concessionárias de serviços públicos
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com vistas a que realizem estudo sobre a possibilidade do
atendimento pessoal ao cidadão em substituição ao sistema
automatizado utilizado atualmente. Na fase de encaminhamento de
votação, a Deputada Maria Tereza Lara apresenta o Substitutivo n° 1
ao referido requerimento, solicitando seja realizada audiência pública
desta Comissão para discutir a automatização dos sistemas de
atendimento dos usuários pelas operadoras do sistema de telefonia,
de energia e de água no Estado. Colocado em votação, é aprovado o
Substitutivo n° 1. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares,. convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinári, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Antônio Júlio -

Laudelino Augusto. -
ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 6/8/2003
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Laudelino Augusto, Ana Maria (substituindo esta à Deputada Maria
OUvia, por indicação da Liderança do PSDB) e Sidinho do Ferrotaco
(substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança
do PL ), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente em exercício, Deputado Laudelino Augusto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Ana Maria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final. O Presidente acusa o
recebimento das proposições citadas a seguir, e comunica que
avocou a si a relatoria dos Projetos de Lei nos 250, 312, 333, 343,
372, 387, 389, 392, 394, 398, 401, 404, 405, 408, 416, 444, 445, 448,
453, 454, 484, 486, 489, 490, 497 e 50212003, em turno único. A
seguir, o Presidente designa o Deputado Sidinho do Ferrotaco para
relatar os Projetos de Lei nos 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 515,
526, 527, 533, 546, 549, 551, 557, 558, 559, 560, 564, 569, 570, 588,
591, 593, 596, 613 e 626/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação,
são aprovados, em redação final, os Projetos de Lei n os 250, 312, 333,
343, 372, 387, 389, 392, 394, 398, 401, 404, 405, 408, 416, 444, 445,
448, 453, 454, 484, 486, 489, 490, 497 e 502/2003 (relator: Deputado
Laudelino Augusto); 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 515, 526, 527,
533, 546, 549, 551, 557, 558, 559, 560, 564, 569, 570, 588, 591, 593,
596, 613 e 626/2003 (Deputado Sidinho do Ferrotaco). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto -

Djalma Diniz.	-	-	 -
ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 6/8/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonidio Bouças e Paulo Cesar,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Cesar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Brigadeiro-do-Ar Jorge Godinho
Barreto Nery, Chefe do Subdepartamento de Planejamento do
Departamento de Aviação Civil, encaminhando relação das tarifas
aéreas de passageiros que menciona; José Luiz Alves, Chefe de
Gabinete do Ministro dos Transportes, e Deputado Agostinho Patrús,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, prestando informações
relativas à malha viária do Circuito das Aguas, da Rodovia BR-459 e
demais rodovias do Sul de Minas; André Achutti, Assessor-Técnico do
Senador Leonel Pavan, encaminhando cópia de pronunciamento
desse Senador e de matéria publicada no "Jornal do Senado"
referente às conseqüências dos juros altos na produção da indústria
brasileira. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
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Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n os 976 e 1.004/2003. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Marília Campos, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social para debater a proposta de criação da
Pré-Empresa, com a presença dos convidados que menciona.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Biel Rocha - Paulo Cesar.

ATA DA 158 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM
7/8/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana, João Bittar e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Doutor Ronaldo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência solicita ao Deputado Doutor Viana que proceda à leitura
da seguinte correspondência: ofícios do Secretário da Saúde (2),
encaminhando nota técnica da Superintendência de Atenção à Saúde
e seus anexos; e cópia do documento "Programa de Fortalecimento e
Melhoda da Qualidade dos Hospitais do SUS-MG - Módulo Pólos
Microrregionais das Regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do
Norte de Minas"; do Sr. José Rafael Guerra, Deputado Federal,
encaminhando cópia do "Manifesto da Frente Parlamentar da Saúde";
da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da
HEMOMINAS, encaminhando informações referentes à instalação de
unidade de coleta de sangue no Município de ltaúna; do Instituto de
Mama do Rio Grande do Sul, encaminhando convite para o II
Encontro Brasileiro de Entidades Filantrópicas em Câncer de Mama e
o II Encontro Científico em Câncer de Mama desse Instituto; dos Srs.
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Jorge Solia e Fausto Pereira dos Santos, respectivamente,
Secretário de Atenção à Saúde e Diretor do Departamento de
Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas do Ministério da Saúde,
encaminhando a publicação "Assistência à Saúde no SUS - Média e
Alta Complexidade - 1995-2001"; do Secretário da Saúde,
encaminhando nota técnica da Superintendência de Epidemiologia,
contendo informações acerca das providências adotadas por essa
Secretaria em relação à Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG.
O Presidente designa o Deputado Neider Moreira para relatar o
Projeto de Lei n° 33012003. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente solicita
ao Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 600/2003 no 10
turno, que proceda à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas n os 1 a 3, da Comissão
de Constituição e Justiça, e a Emenda n°4, que apresenta. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 2' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Após votação, são
aprovados em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos
n

o
s 987, 998, 1.001, 1.008, 1.011 e 1.013/2003, e é rejeitado o

Requerimento n° 978/2003. 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 Doutor Ronaldo, em que solicita a
realização de audiência pública para debater a situação dos
servidores da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e as
condições do atendimento aos pacientes; Fahim Sawan, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
contratação de fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais,
fisioterapeutas e nutricionistas para o Programa Saúde da Família -
PSF -; Fahim Sawan, em que solicita a realização de audiência
pública para debater matéria relacionada ao Programa Saúde da
Família, com os convidados indicados; Ricardo Duarte, em que solicita
seja enviada ao Presidente do IPSEMG denúncia relativa ao
desativamento do Programa IPSEMG-Família nos Municípios de
Campo Belo, Aguanil, Cana Verde, Candeias e Cristais; e Neider
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Moreira, em que solicita seja formulado apelo ao Ministro da Saúde
com vistas à inclusão do atendimento domiciliar na tabela de
procedimentos do SUS. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia
13/8/2003, quarta-feira, às 141h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Ronaldo.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA EXPANSÃO DO METRÔ, EM 8/8/2003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Célio Moreira, Ivair Nogueira, Gustavo Valadares e Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento 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 ouvir convidados e a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à parte da reunião
destinada a ouvir os convidados, que discorrerão sobre as obras de
implantação do ramal Calafate-Barreiro do Metrô de Belo Horizonte.
Registra-se a presença dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário de
Transportes e Obras Públicas; João Luiz da Silva Dias, Presidente da
CBTU; Aloísio Marcos Vasconcelos Novais e Agostinho Fernandes da
Silveira, respectivamente Diretor Técnico e Diretor de Administração e
Finanças da CBTU, Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da
BHTRANS, e José Geraldo Alves, Coordenador da Secretaria do
Sindmetro, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, 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, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2003.
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Célio Moreira, Presidente - Gustavo Valadares - Marília Campos -

Ivair Nogueira.	-	 -
ATA DA 6 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

SAÚDE, EM 13/6/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Doutor Ronaldo, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Roberto Carvalho e Vanessa Lucas. O Presidente, Deputado Ricardo
Duarte, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e solicita aos
membros da Comissão que a subscrevam. A Presidência informa que
a reunião se destina a debater a situação dos servidores da Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e as condições do
atendimento aos pacientes. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Roberto Antônio
Verônica, Presidente do Sindicato dos Empregados dos
Estabelecimentos de Serviços de Saúde; Boaventura Mendes da
Cruz, membro da Executiva da CUT-MG; Sra. Soraya Andréa
Menezes, servidora e dirigente sindical da Santa Casa, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Doutor Ronaldo, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira - João

Bittar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°79/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar concessão especial de
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recolhimento do ICMS para artefatos de tricotagem.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto de lei foi
examinado inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe
agora a esta Comissão apreciar o mérito da proposição.

Fundamentação
O projeto em tela é de natureza autorizativa, não contendo, portanto,

regra de natureza cogente ou impositiva. Propõe a inclusão de
parágrafo único na redação do art. 34 da Lei n° 6.763, de 26112/75,
que consolida a legislação tributária do Estado, a fim de permitir
ampliação do prazo de recolhimento do ICMS nas operações relativas
à fabricação e comercialização de artefatos de tricotagem.

A proposição visa beneficiar cerca de 1.200 pequenas fábricas de
malhas de tricô do Sul de Minas, nas regiões de Jacutinga e Monte
Sião, que atualmente são obrigadas a recolher o ICMS ao final do mês
subseqüente ao da venda. Como seus negócios são fechados com
prazos de 30 a 60 dias para pagamento, o setor vem encontrando
dificuldades para manter em dia o recolhimento de suas obrigações
tributárias. Outros Estados, como São Paulo, vêm oferecendo
medidas protecionistas para o setor, na chamada guerra fiscal, na
qual o Estado de Minas Gerais vem sendo prejudicado.

A proposta é ampliar o prazo de recolhimento para 180 dias. E
importante lembrar que essa medida já vigorou anteriormente.

Importa sublinhar que a isonomia tributária pressupõe tratar
desigualmente os desiguais. O setor das indústrias de malhas de tricô
no Estado, composto, em sua maioria, por empresas caseiras, de
fundo de quintal, apresenta perfil diferenciado em relação às indústrias
de um modo geral, e quase todas as suas vendas são feitas mediante
cheques pré-datados. Exigir o recolhimento do ICMS no mesmo prazo
de outras indústrias que operam com vendas à vista ou com prazos
muito curtos inviabiliza a operação do setor.

Não se trata de renúncia ou perda de receita tributária. Sendo assim,
não incidem as condicionantes do art. 14, inciso II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal n° 101, de 2000),
uma vez que os recolhimentos do ICMS serão feitos normalmente de
acordo com os fatos geradores das operações tributáveis. Apenas o
prazo do pagamento será ampliado, o que não acarreta impacto
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negativo mais forte na receita tributária estadual.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei n°79/2003 no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°305/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria, o projeto de lei em epígrafe
propõe alterar dispositivos da Lei n° 11.393, de 6/1/94, com alterações
posteriores da Lei n° 12.281, de 31/8/96, que cria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FIND - e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto
distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
da matéria.

Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao
mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela propõe a alteração de dispositivos da Lei n°

12.281, que criou o FIND, cujo objetivo é dar suporte financeiro a
programas para o desenvolvimento industrial do Estado. Essa lei
prevê que os recursos do Fundo se destinam à implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial e Agroindustrial -
PRO-INDUSTRIA -, do Programa de Indução à Modernização
Industrial - PROIM - e de outros programas que vierem a ser
instituídos para promover o desenvolvimento e a modernização do
parque industrial e agroindustrial do Estado.

Com as posteriores alterações da lei, ficou estabelecido que os
recursos do Fundo destinam-se ainda à implantação, à relocalização,
à expansão, à modernização e à readequaçãode unidade industrial e
agroindustrial instalada.

O inciso 1 da Lei n° 11.393, já havia sido modificado pela Lei n°
12.281, que excluía do texto original as empresas localizadas em
municípios nos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri; porém a
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nova redação que se pretende dar à lei por meio do projeto em
análise resgata o texto original e inclui os municípios da região Norte
do Estado.

Com a inclusão de novos municípios, o projeto ora examinado busca
corrigir uma falha do atual texto da lei, criando melhores condições
para a instalação de novas empresas e aumentando a capacidade de
atrair negócios e gerar mais empregos e renda para aquelas já
instaladas nessas regiões mais carentes de Minas Gerais. Isso
possibilitaria o desenvolvimento dessas áreas, pois geraria receitas
tributárias futuras e, conseqüentemente, melhoraria a qualidade de
vida de sua população.

As alterações propostas no projeto sob comento pretendem
assegurar um tratamento diferenciado no campo tributário e creditício
para as empresas dos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri e
da região Norte do Estado, o que as tornam aptas a concorrer com as
de outras regiões mais desenvolvidas do Estado e do País e com as
que têm investimento de capital estrangeiro. Esse tipo de
concorrência, desleal, tornou-se ainda mais acirrado na última década,
em razão da chamada guerra fiscal entre os Estados, que passaram a
competir entre si. Cada Estado passou a oferecer alíquotas de
impostos mais baixas para empresas nele sediadas, além de
incentivos de toda natureza para atrair os investidores.

Com o agravamento da situação da nossa economia nos últimos
anos, houve uma fuga de capital mineiro para outras unidades da
Federação. Várias empresas aqui instaladas se transferiram para
outros Estados, em busca de tratamento mais favorável no que diz
respeito a subsídios, incentivos fiscais, financeiros e a outros
benefícios.

Assim, podemos afirmar que as medidas propostas são necessárias
e oportunas e vão ao encontro de uma das principais propostas do
atual Governo do Estado, a criação da Secretaria Especial de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, com
vistas a viabilizar o seu desenvolvimento.

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

305/2003 no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
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Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Biel Rocha - Paulo

Cesar.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 13/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Orlando Rodrigues Sette, ocorrido em 6/8/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)	-

Do Deputado Wanderley Ávila, notifica'ndo o falecimento da Sra.
Antonieta Cordeiro de Oliveira, ocorrido em 24/7/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso à APAE de Timóteo pelo transcurso do 18° aniversário

de sua fundação (Requerimento n° 89212003, do Deputado Chico
Simões);

de congratulações com a Coordenadora-Geral da entidade Circo de
Todo o Mundo, por sua atuação junto a crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social (Requerimento n° 90612003, da
Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com a diretoria do Lions Clube de Pouso Alegre
pela comemoração do 42° aniversário de sua fundação (Requerimento
n° 922/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Desembargador Márcio Antônio Abreu
Correa de Marins por sua eleição como Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (Requerimento n° 929/2003, do Deputado
Alberto Pinto Coelho);

de congratulações com a Sra. Marlene Oliveira Nery, por sua posse
como Defensora Pública Geral de Minas Gerais (Requerimento n°
988/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).

de congratulações com o Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau pelos
relevantes serviços prestados na condição de Comandante-Geral da
PMMG (Requerimento n° 989/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva);

de aplauso ao Sr. Otonio Ribeiro Furtado pelos serviços prestados à
frente da 18a Promotoria de Justiça, em Juiz de Fora (Requerimento
n° 993/2003, do Deputado Sebastião Helvécio);

de congratulações com os funcionários da MRV
realização de gincana beneficente (Requerimento
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal "O Debate" pelo transcurso
de sua fundação (Requerimento n° 1.002/2003, do
Simões);

de aplauso
assinatura de
sobre estudos
Doutor Viana).

Engenharia pela
n° 995/2003, do

do cinqüentenário
Deputado Chico

i FEDERAMINAS e ao Governador do Estado pela
convênio mediante o qual a Federação fará estudo
mineiros (Requerimento n° 1.005/2003, do Deputado
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2003

ATA

ATADA 618 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/8/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: i 8 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 960 a

96212003 - Requerimentos n os 1.173 a 1.183/2003 - Requerimentos
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo (2), José Milton,
Leonardo Moreira e outro, Leonardo Moreira (2), Maria José
Haueisen, Marília Campos e Paulo Cesar (2) - Comunicações:
Comunicação da Comissão de Turismo - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 18
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Gilberto Abramo (2), José Milton, Leonardo Moreira e
outro, Maria José Haueisen, Marília Campos, Paulo Cesar (2), Dalmo
Ribeiro Silva e Leonardo Moreira; deferimento - Requerimento do
Deputado Leonardo Moreira; indeferimento - 2 8 Fase: Inexistência de
quórum para votação; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para discussão - Discussão de
Proposições: Discussão, em 1° turno, dos Projetos de Lei n

o
s 44 e

174/2003; encerramento da discussão - Encerramento.
Comparecimento

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

Andrade - Pastor George - Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João
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- Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1°-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Vitson Covatti, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul, manifestando sua posição contrária à Proposta de
Emenda à Constituição Federal n°40/2003. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. Aracely de Paula, Secretário de Turismo, encaminhando o
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais.

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do
DER-MG, comunicando a impossibilidade de comparecimento a
reunião para a qual foi convidado pela Comissão de Transporte, por
meio do Ofício n° 1 .95i/2003/SGM. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia,
prestando informações a respeito do Requerimento n° 318/2003, da
Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao Requerimento n°
318/2003.)

Do Sr. Adonis Caio de Oliveira, Vereador à Câmara Municipal de
Itabira, encaminhando moção de aplauso ao Presidente desta Casa e
ao Governador do Estado pelas ações em prol da Diretoria de Ações
Descentralizadas de Saúde, de Itabira.

Do Sr. Ruy Soares Leal, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, notificando a liberação de recursos para a COPASA-
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MG, referentes a contratos assinados com o Unibanco. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Matte, Diretor Regional da Rede Globo Minas,
prestando informações a respeito de requerimento do Deputado
Bonifácio Mourão encaminhado por meio do Ofício n°
1 .925/2003/SOM.

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° 960/2003
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Saberá da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Sabará.

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

Sabará de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Conselho Central de Sabará da Sociedade São Vicente de
Paulo, entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo amparar
os pobres mais necessitados e praticar outras obras de caridade
cristã, diretamente ou através dos Conselhos Particulares, das
Conferências Vicentinas e das Obras Unidas a ele subordinadas.

A Associação em questão funciona regularmente há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado do Prefeito Municipal de Sabará, com
carimbo e firma reconhecida em cartório.

Por ser justo, peço ao nobres colegas a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 961/2003
Dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da

Comunidade Negra, define políticas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra, criado pelo Decreto 28.071, de 12 de maio de 1988, passa a
denominar-se Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Minas Gerais.

Art. 2 - Compete ao Conselho de Participação e Desenvolvimento
da Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão deliberativo e
controlador das políticas que visem a defesa dos interesses da
comunidade negra:

- formular e desenvolver programas e projetos voltados para o
combate ao racismo e erradicação da discriminação racial;

II - promover a inserção da população negra na vida sócio-
econômica, política e cultural do Estado;

III - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos
problemas sócio-raciais vividos pela comunidade negra;

IV - manter ouvidoria que receba denúncias e informações de atos
discriminatórios, fiscalize e adote as providências necessárias à
apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis pelos órgãos
competentes;

V - propor critérios para celebração de contratos ou convênios entre
órgãos governamentais e organizações não governamentais
representativas da comunidade negra;

VI - incentivar a criação dos Conselhos Municipais e Regionais da
Comunidade Negra;

VII - propor critérios para repasse de recursos para os conselhos
regionais, municipais, entidades e organizações representativas da
comunidade negra, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão de
recursos e a execução de programas;

VIII - elaborar seu Regimento Interno;
IX - elaborar sua proposta orçamentária.
Art. 3° - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da

Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à Secretaria

rÀ
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de Estado do Governo, será composto paritariamente por
representantes da sociedade civil e pelo poder público, constituído
por:

- quinze representantes da administração pública estadual, sendo:
a - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Gestão;
b - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esporte;
c - um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
d - um representante da Secretaria de Estado da Educação;
e - um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
f - um representante da Secretaria de Estado da Cultura;
g - um representante da Secretaria de Governo;
h - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
- um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
- um representante da Secretaria de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana;
1< - um representante da Defensoria Pública Estadual;
- um representante da Assembléia Legislativa do Estado;

m - um representante do Ministério Público Estadual;
n - Ouvidor de Polícia do Estado;
o - um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
II - quinze representantes da sociedade civil organizada, com

representação que contemple as diversas regiões do Estado, sendo:
a - três representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;
b - três representantes de entidades religiosas afro-brasileiras;
c - dois representantes de associações comunitárias;
d - dois representantes do movimento sindical;
e - dois representantes do movimento de mulheres negras;

- dois representantes de entidades culturais afro-brasileiras;
g - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
§ 1° - Os representantes da administração pública serão indicados

pelo Governador do Estado, entre os servidores com poder de decisão
no âmbito de cada Secretaria, órgão ou entidade.

§ 20 - Os representantes da Assembléia Legislativa, do Ministério
Público, da Defensoria Pública e do Conselho de Direitos Humanos
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serão, respectivamente, indicados pelo Presidente da Assembléia,
pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Procurador Chefe da
Defensoria Pública e pelo Presidente do Conselho de Direitos
Humanos.

§ 30 - As entidades não governamentais, em funcionamento há, pelo
menos dois anos, reunir-se-ão em Assembléias Setoriais para
indicação de seus representantes.

§ 40 - Os conselheiros serão indicados para mandato de dois anos,
readmitindo-se uma única recondução.

§ 50 - O exercício da função de conselheiro ou de conselheira é
considerado de interesse público relevante e não será remunerado.

§ 6° - Para cada conselheiro ou conselheira titular será escolhido,
simultaneamente, um suplente ou uma suplente, observado o mesmo
procedimento e exigências.

Art. 40 - A posse da primeira diretoria do Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra se dará na presença
do Governador do Estado.

Art. 50 - Os recursos financeiros para implantação e manutenção do
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra serão
previstos na lei de orçamento anual do Estado, em rubrica própria.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003.
Maria Tereza Lara
Justificação: Este projeto de lei, elaborado juntamente com

representantes da Comunidade Negra no Estado, visa a dispor sobre
a criação do Conselho de Participação e Integração da Comunidade
Negra, definindo políticas e dando outras providências.

Com a instituição desse Conselho para a comunidade negra, deseja-
se resgatar a cultura desse povo que muito contribuiu e contribui para
o enriquecimento da nossa cultura. E o movimento organizado
ocupando seu espaço em nossa sociedade por meio de conselhos,
associações, sindicatos ou outra forma de organização social e
popular. Esperamos contar com o apoio de todos os parlamentares
desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI N° 962/2003
Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996, que

cria o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 30 - ......................
Parágrafo único - Os recursos do FEAS serão aplicados,

preferencialmente, em projetos de assistência social para atendimento
aos municípios ou regiões do Estado que registrem índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - de até 0,5 (zero vírgula cinco).".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1° de agosto de 2003.
Weliton Prado
Justificação: O combate à miséria é uma preocupação dos

brasileiros e um compromisso de campanha do Governador Aécio
Neves. O Fundo Estadual de Assistênciã Social foi criado para
desenvolver ações nessa área por meio de projetos, programas e
fundos.

Este projeto de lei objetiva disciplinar a aplicação de recursos
previstos em programas e fundos destinados a assistir populações
carentes, a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania no
Estado, adotando o índice de Desenvolvimento Humano - IDH - como
parâmetro para a alocação de recursos, sempre insuficientes diante
das necessidades sociais.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento
de países e regiões. E mundialmente aceito e amplamente utilizado
pela Organização das Nações Unidas - ONU. Trata-se de um índice
sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD - para medir o progresso humano. E
composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A
saúde é medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A
educação é medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da
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população de 15 anos de idade ou mais e o número de matrículas
no ensino de 1°, 20 e 30 graus, dividido pela população em idade
escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - "per
capita", em dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país. O
IDH varia de 0 ai. Quanto mais próximo de um, maior o grau de
desenvolvimento. índice menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5
e 0,8, médio; acima de 0,8, alto. Minas possui 195 cidades com índice
de até 0,5, e elas não se encontram somente no vale do
Jequitinhonha.

São João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363,
comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já
Conceição da Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH
igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a vantagem de não excluir
nenhuma localidade carente, independentemente da região em que se
situe, e, ao mesmo tempo, beneficia a região que agrega maior
número de municípios pobres.

Em face do exposto e pela importância da matéria aludida, conto
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.173/2003, do Deputado Biel Rocha, solicitando seja formulado

apelo à Secretária de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
com vistas a que esse órgão implemente parceria com a Prefeitura
Municipal de Coronel Pacheco para realização das obras que
menciona.

N° 1.174/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Instituto Francisca de Souza
Peixoto, na pessoa de seu Diretor, Sr. Marcelo Inácio Peixoto, pelo
lançamento da "Revista Chica". (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

N° 1.175/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francefino Pereira por
sua eleição para a Academia Mineira de Letras. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.176/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade do Município
de Jacutinga pelo transcurso do 102 0 aniversário de sua emancipação.

N° 1.177/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lambari pelo transcurso do 1010 aniversário de sua emancipação.

N° 1.178/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Campos Gerais pelo transcurso do 103° aniversário de sua
emancipação.

N° 1.179/2003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Carmo de Minas pelo transcurso do 102 0 aniversário de sua
emancipação.

N° 1.18012003, do Deputado Laudelino Augusto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Três Corações pelo transcurso do 119° aniversário de sua
emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.18112003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que seja
revogada a Resolução n° 428, de 31/7/2003. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.182/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Contagem com vistas a que
sejam canalizados os dois córregos que passam pelo Bairro Parque
São João.

N° 1.183/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulada moção de aplauso ao Chefe da Polícia Civil do Estado
pelos relevantes trabalhos prestados pela equipe da Delegacia
Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes da 78 Delegacia Regional de
Segurança Pública de Juiz de Fora.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo (2), José Milton, Leonardo
Moreira e outro, Leonardo Moreira (2), Maria José Haueisen, Marília
Campos e Paulo Cesar (2).

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Turismo.
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2 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, 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.

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 os 1.182/2003, da Comissão de Meio Ambiente, e
1.183/2003, 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 da comunicação

hoje apresentada pela Comissão de Turismo - aprovação, na 18
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.021/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.028 e 1.029/2003, do Deputado Leonardo
Moreira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso VIII do art. 232

do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo
(2) solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n os 616 e
792/2003, José Milton solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n° 208/2003, Leonardo Moreira e outro solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 3012003, Maria José
Haueisen solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
768/2003, Marília Campos solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 686/2003, e Paulo Cesar (2) solicitando a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei n os 587 e 669/2003 (Arquivem-se os
projetos.); e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva solicitando
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 116/2003 e Leonardo
Moreira solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
64/2003.

0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Moreira
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solicitando que o Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 seja
distribuído à Comissão do Trabalho. A Presidência indefere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXIII do art. 82 do
Regimento Interno. Arquive-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de quórum para votação da matéria constante na
pauta, motivo por que solicita ao Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de qUórum.

• Sr. Secretário (Deputado Pastor George) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não há

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria
constante na pauta.

Discussão de Proposições
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em 1° turno, os Projetos de

Lei nos 44/2003, do Deputado Miguel Martini, que dispõe sobre a
realização de cirurgia plástica pelos hospitais da rede pública estadual
e dá outras providências; e 174/2003, do Deputado Ricardo Duarte,
que 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 a seus familiares.

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 segunda-
feira, dia 18, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°
2/2003 dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações
de saúde no Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre 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 os direitos dos usuários

dos serviços e das ações de saúde no Estado e consolida, em um só
instrumento legal, os direitos dos usuários do Sistema único de Saúde
- SUS -' consagrados na Carta Magna e em leis esparsas, de forma a
facilitar o pleno conhecimento, por parte da sociedade, desses
direitos, bem como o seu exercício.

Matéria semelhante tramitou nesta Casa, na última legislatura, e
dispunha sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de
saúde no Estado.

Por ocasião do exame desta Comissão, a proposição recebeu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas nos 1 a 10, por ela apresentadas, em razão dos vícios de
constitucional idade, que comprometiam a proposta original. Aprovada
em 20 turno, na forma do vencido em 1° turno, a proposição, no
entanto, não foi transformada em norma jurídica, em razão de veto
total oposto pelo Governador do Estado, retornando a matéria na
forma do Projeto de Lei n° 2/2003, que ora examinamos.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,
a teor do disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o
qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da
saúde, sendo comum entre as três esferas de governo a competência
material sobre assuntos de saúde.

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.

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 um direito dotado de uma abrangência que ultrapassa o aspecto
médico-assistencial.
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Conforme disposto no "caput" do art. 198 da Carta da República,

"as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único",
organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, de
atendimento integral à população, priorizadas as ações de prevenção
e de participação da comunidade.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de
1988 foram consubstanciadas na Lei n° 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os princípios e
regulamenta as disposições gerais para o sistema de saúde proposto
no já mencionado "caput" do art. 198 da Carta Magna, o Sistema
único de Saúde - SUS -, destinado a estabelecer condições que
assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços
públicos de saúde. O SUS é definido como um sistema único,
seguindo os mesmos princípios em todo o território nacional, sob a
responsabilidade, em cada esfera, dos governos federal, estadual e
municipal. Nesse sistema, a predominância do interesse de uma
pessoa de direito público não deverá excluir a obrigação de uma
outra.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pela
qual a saúde é concebida como direito de todo cidadão e como um
dever do Estado; a eqüidade, segundo a qual as diferenças individuais
não podem ser impedimento para o consumo de bens e serviços
públicos de saúde; a integralidade, de acordo com a qual as ações de
saúde não devem ser com partimentalizadas, mas compostas por
atividades integradas. Com a norma geral citada, o projeto em estudo
está em harmonia.

O projeto está de acordo, ainda, com as normas contidas no Código
de Etica Médica, aprovado pela Resolução CFM n° 1.246, de 8/1/88,
publicada no diário oficial da União de 26/1/88.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos
óbices de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria
nesta Casa. Todavia, devem ser promovidas alterações no projeto,
com vistas ao seu aperfeiçoamento.

A redação do art. 10 precisa ser alterada, por meio de acréscimo do
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termo "públicos" após a menção aos serviços e ações de saúde.
Ocorre que não pode o Estado interferir na relação de direito privado
estabelecida entre um particular e a instituição prestadora do serviço
de saúde, sob pena de violar a reserva de competência conferida pela
Constituição da República à União para legislar sobre Direito Civil, já
que o dispositivo, na forma em que se encontra, trata dessa matéria.
Portanto, há que se restringir a abrangência do projeto aos usuários
dos serviços públicos de saúde.

Quanto aos arts. 30 e 40 do projeto, cumpre-nos ressaltar que esses
dispositivos exigem que a instituição prestadora do serviço de saúde
dê aos usuários do serviço público o memo tratamento dispensado
aos usuários que firmaram com ela contrato particular. Naturalmente,
o contrato firmado pela instituição com o particular tem suas próprias
cláusulas, que podem ou não coincidir com aquelas constantes no
contrato firmado com o poder público. Considerando-se, assim, a
distinta natureza desses contratos e a peculiaridade de cada um, a
manutenção desses dispositivos viria a impedir a assistência
complementar, de cunho particular, que tem suas próprias normas e
diferenciações vinculadas a planos, contratos e convênios, não
podendo o tratamento a título gratuito ser oferecido nas mesmas
condições.

No que concerne ao "caput" do art. 5 0 , vale salientar que norma legal
estadual não pode criar sanção cível ou penal, a ser aplicada àquele
que vier a infringi-ia, uma vez que é competência privativa da União
legislar sobre direito civil e direito penal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2/2003 com
as Emendas nos 1 a 4 a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. l - As ações e os serviços públicos de saúde no Estado serão

realizados de forma a garantir aos seus usuários acesso universal e
igualitário ao atendimento integral.".

EMENDA N°2
Suprima-se o art. W.

EMENDA N°3
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Suprima-se o ad. 40 .

EMENDA N°4
Dê-se ao "caput" do art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator

à aplicação das sanções previstas na Lei n° 13.317, de 24 de
setembro de 1999, sem prejuízo das sanções cíveis e penais
cabíveis.".

Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Paulo Piau - Ermano Batista -

Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°43/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 43/2003
dispõe sobre o ensino religioso confessional nas escolas da rede
pública estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/2/03, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 103, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, em seu art. 210, § 1°, determina que o

ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. A Carta
Estadual reproduz norma de idêntico teor no parágrafo único do art.
200. No que concerne à legislação infraconstitucional, a matéria é de
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

No exercício de sua prerrogativa institucional para expedir normas
gerais sobre educação, a União editou a Lei n° 9.394, de 20112196,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, cujo art.
33, em sua redação original, dispunha que o ensino religioso na rede
pública seria oferecido em caráter confessional ou interconfessional,
na primeira hipótese, de acordo com a opção religiosa do aluno ou de
seu responsável, sendo as aulas ministradas por professores ou
orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas
igrejas ou entidades; contudo a Lei n° 9.475, de 22/7/97, alterou a
redação desse dispositivo, que passou a vigorar nos seguintes
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termos:

'Art. 33 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte
integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo.

§ l0 Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para
a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as
normas para a habilitação e a admissão dos professores.

§ 20- Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas
diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos
do ensino religioso".

Portanto, o § l O do art. 1° do projeto em exame, ao dispor que o
ensino religioso estará disponível na forma confessional, desde que a
denominação religiosa esteja representada no Conselho Religioso do
Estado de Minas Gerais - CONER-MG -, colide com o disposto no art.
33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em sua nova redação, o
qual determina o oferecimento de um ensino religioso que respeite a
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo. Já não se cogita do oferecimento da disciplina em
caráter confessional, conforme a sistemática anterior ao advento da
Lei n° 9.475. Ademais, pela nova redação do dispositivo, os próprios
sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição
dos conteúdos do ensino religioso, ouvida entidade civil, constituída
pelas diferentes denominações religiosas.

Cumpre dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que
contém normas gerais sobre a matéria, é de observância compulsória
pelos Estados, sendo necessário reformular o projeto em exame de
modo a conformá-lo à referida legislação nacional, razão por que
apresentamos o Substitutivo n° 1, ao final deste parecer. Além de
eliminar o vício jurídico apontado, propomos a introdução de outras
disposições no projeto, como, por exemplo, a previsão de que o
ensino religioso será facultativo para o ensino médio, cabendo ao
colegiado de cada escola deliberar sobre sua inclusão e eventual
exclusão.

Propomos ainda que, para o cálculo das 800 horas anuais mínimas
previstas para o ano letivo, não seja computada a carga horária
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referente ao ensino religioso. A esse propósito, cumpre dizer que
normatização nesse sentido já foi expedida pela Secretaria de Estado
da Educação. Trata-se, pois, de conferir estatura legal a matéria
disciplinada, até o presente, em nível regulamentar.

Quanto ao conteúdo do ensino religioso, a par da proibição de sua
abordagem em caráter confessional, propomos que ele seja
ministrado na forma de inter-religiosidade, estudando-se aspectos da
religiosidade, da fenomenologia da religião, da ética e da antropologia
cultural e filosófica.

Essas são as considerações .que tínhamos que fazer acerca do juízo
de admissibilidade da proposição, que pode vir a ser enriquecida por
ocasião do exame de mérito, a cargo da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Por oportuno, cumpre dizer que, quanto às inúmeras sugestões que
nos foram encaminhadas por ocasião da audiência pública realizada
por esta Comissão, muitas foram rejeitadas em razão de conterem
vícios de inconstitucionalidade, mais precisamente vícios de iniciativa,
ao passo que outras tantas, por tratarem de aspectos concernentes ao
mérito, desbordam dos limites do juízo de admissibilidade que
incumbe a este órgão técnico empreender. Tais questões podem ser
objeto de exame da Comissão de mérito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 43/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N°1
Dispõe sobre o ensino religioso nas escolas da rede pública

estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte

integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa e vedadas
quaisquer formas de proselitismo.

§ 1° - A opção pelo ensino religioso será manifestada pelo aluno ou
por seus responsáveis legais no ato da matrícula.

§ 2° - O ensino religioso será facultativo para o ensino médio,
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cabendo ao Colegiado de cada escola deliberar sobre sua inclusão
e eventual exclusão.

Art. 2° - O ensino religioso será ministrado na forma de inter-
religiosidade, e serão estudados aspectos da religiosidade, da
fenomenologia da religião, da ética e da antropologia cultural e
filosófica, sendo vedada a abordagem do aspecto confessional para a
formulação dos conteúdos.

Parágrafo único - Para a definição dos conteúdos do ensino
religioso, será ouvida entidade civil constituída pelas diferentes
denominações religiosas.

Art. 30 - A carga horária da educação religiosa não será computada
para o cálculo das oitocentas horas anuais mínimas previstas para o
ano letivo.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Paulo Piau, relator - Gilberto Abramo -

Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 4812003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 48/2003
cria a Área de Proteção Ambiental de Vargem das Flores, situada nos
Municípios de Betim e Contagem, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, li I, do Regimento Interno.

O relator da matéria apresentou, na reunião do dia 24/6/2003,
requerimento solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao
Instituto Estadual de Florestas, para que aquele órgão se
manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição.

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto,
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer,
sem que, até o momento, tenha havido resposta do IEF à solicitação
desta Comissão.

Fundamentação
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o projeto visa a instituir a Área de Proteção Ambiental de Vargem

das Flores - APA Vargem das Flores -' na condição de unidade de
conservação de uso sustentável. A área em questão é constituída pela
bacia hidrográfica situada a montante do barramento do reservatório
de Vargem das Flores, localizado no Município de Betim, e seu
território abrange parte dos Municípios de Betim e de Contagem.

A Constituição Federal dispõe, nos arts. 23, VI, e 225, § l O , III:
"Art. 23 - E competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combatera poluição em qualquer de

suas formas;
VII - ................................................................
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

§ 10 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção;".

A área de proteção que se pretende instituir é uma necessidade
para a garantia da qualidade e quantidade das águas da lagoa de
Vargem das Flores, que se destinam ao abastecimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Ademais, permitirá ao poder público
o exercício de um controle mais eficaz sobre a região, de modo a inibir
ou coibir ações danosas ao meio ambiente.

E importante salientar ainda que, tendo em vista a desnecessidade
de desapropriação para instituição desse tipo de unidade de
conservação, os custos de implantação de uma APA são pouco
representativos, pois o gerenciamento é compartilhado entre o poder
público e a comunidade diretamente afetada. Na verdade, a
implantação de áreas de proteção ambiental tem-se mostrado um
importante mecanismo de comunicação entre a comunidade e o poder
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público na realização de obras, projetos, planos e programas de
natureza ambiental. Por outro lado, as APAs têm cumprido um papel
fundamental na educação para preservação da flora, da fauna e dos
recursos naturais, destacando-se a água e o solo.

Por fim, cumpre-nos observar a inexistência de óbice jurídico à
deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Com
efeito, a matéria de natureza ambiental insere-se entre aquelas de
competência legislativa concorrente, nos termos do "caput" do art. 65
da Constituição do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 48/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto

Abramo - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 99/2003

(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 30, do Regimento Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°

99/2003 cria o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
e dá outras providências.

Publicado em 27/2/2003, o projeto foi distribuído a esta Comissão
para ser analisado quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Rejeitado o parecer, cumpre a esta Comissão manifestar-se
novamente sobre a matéria, em conformidade com as disposições
constantes no art. 138, § 30 , do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme consta no art. 1° do projeto em exame, o Fundo Estadual

de Combate e Erradicação da Pobreza tem como objetivo "viabilizar a
todos os mineiros o acesso a níveis dignos de subsistência, sendo
seus recursos aplicados em ações suplementares de nutrição,
habitação, saúde, educação, reforço de renda familiar e outros
programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da
qualidade de vida".

Merece destaque a relevância da iniciativa, que se reveste de
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profundo caráter social e busca assegurar aos mineiros direitos
sociais como saúde, educação e habitação, essenciais a uma digna
qualidade de vida.

Outrossim , a matéria de que trata a proposição não está
relacionada no art. 66, inciso III, da Constituição, que estabelece o rol
daquelas que são de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Todavia, o projeto é passível de aperfeiçoamento, por apresentar
problema de natureza jurídico-constitucional, que procuramos sanar
por meio da Emenda n° 1. A referida emenda suprime o inciso 1 do art.
20 do projeto, que apresenta vício de inconstitucionalidade em virtude
do disposto no art. 167, inciso IV, da Constituição da República, e no
art. 161, inciso IV, da Constituição Estadual, que vedam a vinculação
de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

Buscando incrementar a receita do Fundo, apresentamos, ainda, a
Emenda n° 2, que inclui entre os recursos do Fundo os produtos da
renda liquida de concursos de prognósticos referentes às extrações
especiais, que poderão ser realizadas pelo Poder Executivo no
Programa de Concursos de Prognósticos do Estado.

Além disso, considerando que as leis instituidoras de fundo, de
acordo com o comando do art. 3 0 da Lei Complementar n° 27, de
1993, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n°36, de
1995, devem estabelecer o órgão ou entidade gestora, o agente
financeiro, a previsão de remuneração máxima dos serviços prestados
pelo agente financeiro e o grupo coordenador do Fundo,
apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas n°5 3 a S.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 6, que tem por objetivo
promover adequação de natureza financeira, em razão da
necessidade da prévia dotação dos recursos orçamentários para o
Fundo.

Apresentadas as Emendas n os 1 a 6, que buscam sanar as falhas
identificadas no projeto e aperfeiçoá-lo, não vislumbramos
impedimento à tramitação da matéria nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face dos argumentos apresentados, concluímos pela

juridicidade, pela constítucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Lei n° 99/2003 com as seguintes Emendas n

o
s 1 a 6.

EMENDA N° 1
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Suprima-se o inciso 1 do art. 20 .

EMENDA N°2
Acrescente-se o seguinte inciso 1 ao art. 2 0 do projeto, renumerando-

se os demais incisos:
"Art. 20 - ...................................................

- o produto da renda líquida de concursos de prognósticos
referentes às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo
Poder Executivo no Programa de Concursos de Prognósticos do
Estado;".

EMENDA N°3
Dê-se ao "caput" do art. 50 a seguinte redação:
"Ad. 50 - O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e Esportes, ao qual compete:".
EMENDA N°4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O agente financeiro do Fundo é o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.
Parágrafo único - A remuneração do agente financeiro não poderá

exceder de 0,5% (meio ponto percentual) da receita anual do Fundo.".
EMENDA N°5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Compõem o Grupo Coordenador do Fundo representantes

dos seguintes órgãos e entidades:
- um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

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

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

Social e Esportes.".
EMENDA N°6

Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 7° - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao

de sua publicação.".
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
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Durval Ângelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°418/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n°
41812003 estabelece normas de fiscalização nos postos de
fiscalização da Receita Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre 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 epígrafe estabelece normas para a fiscalização a

ser exercida por policiais militares nos postos de fiscalização da
Receita Estadual.

Ao tratar de medida que visa à criação de regras para a fiscalização
de caminhões de carga no Estado, bem como de seus condutores e
da carga que transportam, o projeto busca a eficiência do setor
público no que concerne à prevenção e ao combate ao roubo de
cargas no Estado, de forma a preservar a segurança e assegurar a
ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso lhe
garantiria acolhimento pelo sistema legal constitucional vigente, tendo
em vista o disposto no "caput" do art. 144 da Carta da República e no
inciso V do art. 2 0 da Constituição mineira. No entanto, alguns
aspectos da proposta, que merecem ser apontados, impedem-na de
prosperar, visto que conflitam com comandos constitucionais e legais
vigentes.

No que concerne à edição de normas gerais que tratam da
organização, dos efetivos, das garantias e da convocação e
mobilização das polícias militares, a matéria sé insere no domínio de
competência legislativa da União, conforme disposto no art. 22, XXI,
da Constituição Federal, competindo ao Estado a edição de normas
complementares.

Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a
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Constituição do Estado determina, na letra '1" do inciso III do art.
66, que é matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado a
organização da Polícia Militar, respeitada a competência da União.
Além disso, preconiza o "caput" do art. 143 da mencionada norma
constitucional que "lei complementar organizará a Polícia Militar e o
Copo de Bombeiros Militar", O "caput" do art. 39 determina, ainda,
que os integrantes da Polícia Militar serão regidos por estatuto próprio,
estabelecido em lei complementar. Por se tratar de projeto que visa a
atribuir competência específica aos integrantes da corporação, a
matéria está sujeita às mencionadas regras.

Além disso, cumpre ressaltar que a Constituição da República já
define, no § 50 do art. 144, que às Polícias Militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública. A Constituição Estadual,
em seu art. 142, 1, atribui competência à Polícia Militar para "a polícia
ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trânsito urbano e
rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades relacionadas
com a preservação e restauração da ordem pública, além da garantia
do exercício de poder de polícia dos órgãos e entidades públicas,
especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental,
de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural".

Assim sendo, podemos inferir que à Polícia Militar compete a
prevenção do roubo de cargas, tratando a proposição de estabelecer
as regras sobre o modo de operação da corporação no combate ao
crime.

A Constituição da República, em seu art. 2 0 , consagrou a tripartição
dos Poderes ao estabelecer que "são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário". No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
sem, contudo, caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo
Alexandre de Moraes, "cada um dos Poderes possui uma função
predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da
soberania estatal, além de outras funções previstas no texto
constitucional. São as chamadas funções típicas e atipicas"("Direito
Constitucional." ga Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p 364).

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de qualquer uma delas sobre a outra,
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competindo-lhe ainda o desempenho de funções que não são
predominantes, mas que constituem atribuições deferidas pelo texto
constitucional vigente, para serem exercidas em situações especiais
ou subsidiariamente à sua função típica: são as funções atípicas de
administrar e julgar. O Poder Legislativo administra quando dispõe
sobre a organização de sua secretaria, provê cargos, nomeia e
exonera servidores etc., e exerce a função judicante quando, em
situações especiais, processa e julga o Chefe do Poder Executivo por
crime de responsabilidade.

Da mesma maneira que a norma constitucional atribui ao Poder
Legislativo funções, competências e atri6uições, também o faz em
relação ao Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Segundo
Moraes, 'o Poder Executivo constitui órgão constitucional cuja função
precípua é a prática dos atos de chefia de Estado, de governo e de
administração" (Op. Cit., p 408). Cabe ao Chefe do Poder Executivo a
representação do ente político, a direção dos seus negócios e a
administração da coisa pública.

A elaboração e a execução de atividade administrativa especifica
estão inseridas no rol de competências do Executivo, detentor da
competência constitucional para realizar tais ações de governo, e
podem prescindir de previsão legal. Assim, a apresentação de
projetos de lei que tratem de temas dessa natureza constitui iniciativa
inadequada, porque inócua, para obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que já está incluída em sua competência
constitucional. A atividade legislativa opera no plano da abstração e
da generalidade e não pode ir a ponto de minudenciar a ação
executiva, pois isso iria esvaziar o âmbito de atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes. Além disso, a ação administrativa prescrita em lei pode não
se mostrar eficaz, e a sua alteração estaria sujeita ao processo
legislativo, o que acarretaria a paralisação da atividade administrativa,
contrariando o princípio da razoabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°418/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Dalmo Ribeiro
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Silva - Ermano Batista.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°429/2003
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei

n° 429/2003, resultante do Projeto de Lei n° 1.889/2001, visa a alterar
dispositivo da Lei n° 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o
pagamento, pelo Estado, de honorários a advogado dativo não
detentor de cargo de Defensor Público, nomeado para defender réu
sem recursos financeiros.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre 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 epígrafe visa a alterar o art. 10 da Lei n° 13.166,

de 20/1/99, dando nova redação ao seu § 2 0 e acrescentando-lhe o §
30 . A referida lei dispõe sobre o pagamento, pelo Estado, de
honorários de advogado não detentor de cargo de Defensor Público,
nomeado para defender réu sem recursos financeiros e dá outras
providências. A proposta pretende viabilizar a compensação de custas
processuais e do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD -' com crédito para o
defensor dativo, comprovado mediante certidão expedida pelo juízo
competente.

De acordo com a aludida norma, que veio regulamentar o art. 272 da
Constituição do Estado, o advogado que não for Defensor Público,
quando nomeado para defender réu sem recursos financeiros em
processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz na
sentença e pagos pelo Estado, conforme o disposto no § 1° do art. 1°.
Além disso, trata o texto de estabelecer que a repartição fazendária
competente será certificada do valor dos honorários arbitrados, para
pagamento em prazo cedo, atribuindo à certidão expedida, com o teor
da sentença, a eficácia de título executivo.

Cumpre ressaltar que o art. 24 da Lei n° 8.906, de 417/94, que

rÃ
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dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB -,estabelece que a decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários é título executivo e constitui crédito privilegiado na falência,
concordata, concurso de credores, insolvência civil e liqüidação
extrajudicial, e que sua execução poderá ser promovida nos próprios
autos da ação em que tenha atuado. Assim dispõe a norma:

"Art. 24 - A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem
crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1° - A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

§ 30 - É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou
convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao
recebimento dos honorários de sucumbência.

§ 40 - O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários,
quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

Da mesma forma, o art. 584, "caput", e incisos 1 a III, do Código de
Processo Civil - CPC - dispõe que são títulos executivos judiciais a
sentença condenatória proferida no processo civil; a sentença penal
condenatória transitada em julgado; a sentença homologatória de
conciliação ou de transação, ainda que verse matéria não posta em
juízo (redação dada pela Lei n° 10.358, de 27/12/2001); a sentença
estrangeira, homologada pelo Supremo Tribunal Federal; o formal e a
certidão de partilha; a sentença arbitral (inciso acrescentado pela Lei
n° 10.358, de 27/12/2001).

Sobre a competência do Estado para instituir a compensação
tributária, a Constituição da República prevê, em seu art. 24, que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário, cabendo à União editar
normas gerais sobre a matéria. Compete à lei complementar,
conforme disposto na alínea "b" do inciso III do mencionado artigo
constitucional, o estabelecimento das normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento,
crédito, prescrição e decadência tributários.

rÃ
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No que concerne especificamente ao regime de compensação

tributária, o Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de
25110/66) estabelece:

"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública." (Grifo nosso.)

Assim, o Código Tributário Nacional, que estabelece normas gerais
de direito tributário, previu o instituto da compensação tributária e,
como tem caráter de lei nacional, e não apenas de lei federal, vincula
o legislador ordinário dos demais entes federados.

Note-se que o Estado-federado tem competência para instituir a
compensação tributária, desde que respeitados os requisitos inerentes
ao instituto, as normas gerais dispostas no CTN, e competência para
instituir impostos, taxas e contribuições definidas pela Constituição da
República em seu Capítulo 1 - Do Sistema Tributário Nacional.

A compensação pretendida mediante a alteração proposta pelo
projeto em exame alcançaria as custas processuais e o ITCD devido
ao Estado (tributo cuja instituição compete ao Estado-federado, por
força do disposto no inciso Ido art. 155 da Constituição Federal).

Em Minas Gerais, o instituto da compensação tributária foi instituído
pela Lei n° 13.243, de 23/6/99, que dispõe sobre a cessão, a
compensação e a quitação de créditos tributários e dá outras
providências. O Capítulo li da referida norma - Da Compensação de
Créditos Tributários - estabelece as condições e o objeto da
compensação tributária e define os créditos tributários para os fins de
compensação, não contemplando, no entanto, o que se pretende com
a proposição em tela.

Como já exposto anteriormente, honorários devidos pelo Estado ao
defensor dativo nomeado serão fixados pelo Juiz na sentença, o que
configuraria crédito líquido e certo, fundado em título executivo. Dessa
maneira, a compensação do crédito de honorários (liquido e certo)
com créditos tributários é possível, já que se enquadra na hipótese
prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN.

A Lei n° 13.166, de 20/1/99, que ora se pretende modificar,
estabelece, em seu art. 10, que o pagamento dos honorários devidos
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ao defensor dativo se daria por meio de certificação da repartição
fazendária competente, para ser efetuado no prazo de um mês,
observada a ordem de apresentação das certidões, o que configura
forma de pagamento e cobrança pela via administrativa.

A cobrança de créditos contra a Fazenda Pública pela via judicial é
tratada nos incisos 1 e II do art. 730 do Código Processo Civil - CPC -,
alterado pelo art. 1° B da Lei n° 9.494, de 10/9/97. Proposta a
execução da sentença contra a Fazenda Pública e esta não opondo
embargos quanto ao prazo legal, o Juiz do feito, por intermédio do
Presidente do tribunal competente, requisitará o pagamento, que será
feito segundo a ordem de apresentação do precatório e à conta do
respectivo crédito.

No entanto, o Estado pode e deve criar mecanismos para o
pagamento pela via administrativa, o que já se concretizou, no caso,
com a edição da Lei n° 13.166, de 20/1/99. Ocorre que os
pagamentos não vêm sendo efetuados e o que se objetiva com a
alteração da referida norma é permitir a compensação dos créditos
relativos aos honorários com valores devidos ao Estado, relativos ao
ITCD e às custas dos serviços forenses.

Quanto a essas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua
natureza jurídico-tributária, ao considerá-las taxas remuneratórias de
serviços públicos, sendo a sua instituição, majoração e cobrança
sujeitas aos princípios da reserva de competência e da legalidade.
Entendeu, ainda, o STF, em Acórdão proferido na ADIMC 1378/ES:

Destinação de custas e emolumentos a finalidades incompatíveis
com a sua natureza tributária.

- Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais
como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o produto de sua
arrecadação afetado ao custeio de serviços públicos diversos
daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam
especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da
taxa, que é tributo vinculado, restaria descaracterizada) ( ... )"

De acordo com a decisão, os recursos provenientes das custas e
dos emolumentos estão vinculados ao funcionamento da justiça, o que
vem reforçar a necessidade da criação de mecanismos que facilitem o
pagamento dos honorários devidos ao defensor dativo não integrante
dos quadros da Defensoria Pública estadual.
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A medida proposta possibilita, sem dúvida, a prestação da

assistência judiciária pelo Estado por meio de advogado dativo, que
tem o direito de receber os honorários devidos em causa patrocinada
em favor do juridicamente necessitado e é considerado indispensável
à administração da justiça, conforme o disposto pelo art. 133 da
Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°429/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Erniano Batista, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°482/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n° 482/2003,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.466/2002, visa a
alterar a Lei n° 14.202, de 2002, que dispõe sobre a implantação dos
cursos Normal Superior e de Pedagogia pelas universidades do
sistema estadual de ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 4/4/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira, e vem agora a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Foram anexados a esta proposição os Projetos de Lei nos 76412003,
do Deputado Durval Angelo, e 713/2003, do Deputado Leonídio
Bouças, que serão objeto de exame, nos termos da Decisão
Normativa n° 12, do Presidente desta Casa.

Fundamentação
A matéria que une as proposições em exame diz respeito à fixação

de limites para a expansão da oferta do ensino superior pelas
instituições que compõem o sistema estadual de ensino. A análise dos
projetos mencionados exige que se levem em consideração, pelo
menos, três princípios constitucionais, que conduzem a um mesmo
entendimento. São eles:

a) a distribuição de competências legislativas em matéria de
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educação (art. 22, XXIV, e art. 24, IX);

b) a liberdade e os limites da atividade de ensino da iniciativa
privada (art. 209);

c) a livre concorrência (art. 170, IV).
No que tange à criação de cursos superiores, a Lei n° 9.394, de

20/12/96, com fulcro no art. 22, XXIV, da Constituição da República,
estabelece, em seu art. 53:

"Art. 53 - No exercício de sua autonomia, são asseguradas às
universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

- criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de
educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais
da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino".
(Grifo nosso.)

A norma em tela exprime, ao mesmo tempo, uma possibilidade e
uma limitação: as universidades podem criar cursos sem depender de
autorização prévia do poder público, desde que em sua sede, mas
dependerão dessa autorização para a criação de cursos fora de sua
sede. As demais espécies de instituição de ensino superior, como as
faculdades isoladas, também dependem de autorização do poder
público para a criação de cursos, dentro ou fora da sede.

Duas questões se colocam como desafios ao legislador estadual e,
em especial, a esta Comissão, ciosa do seu dever de assegurar a
constitucionalidade das proposições em tramitação. Afinal, o que se
entende por sede? E mais: a quem compete definir o que é sede, para
os fins da matéria em análise?

Inicialmente, a União editou o Decreto n° 2.306, de 19/8/97, que
regulamenta o sistema federal de ensino, estabelecendo, em seu art.
11, que sede é a localidade definida no ato de credenciamento da
universidade, ou seja, a cidade. Como esse decreto regulamenta o
sistema federal, admitia-se que os sistemas estaduais
estabelecessem normas distintas para as suas instituições. Ocorre
que tal instrumento normativo foi revogado pelo Decreto n° 3.860, de
9/7/2001, que "dispõe sobre a organização do ensino superior, a
avaliação de cursos e instituições e dá outras providências". A ementa
e o art. 1° desse último decreto referem-se ao ensino superior, o que
evidencia a pretensão da União de fixar a regra para todos os
sistemas de ensino. Assim dispõe o art. 10 e seu § 20:
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"Art. 10 - As universidades, mediante prévia autorização do Poder

Executivo, poderão criar cursos superiores em municípios diversos de
sua sede, definida nos atos legais de seu credenciamento, desde que
situados na mesma unidade da Federação.

§2° - A autonomia prevista no inciso 1 do art. 53 da Lei n° 9.394, de
1996, não se estende aos cursos e 'campi' fora de sede das
universidades". (Grifo nosso.)

A norma é clara: para criar cursos em município diverso do de sua
sede, a universidade depende de prévia autorização do Poder
Executivo. A sede é definida no ato de credenciamento da instituição
universitária, estando implícita a autorização para criação de curso no
mesmo município. Eis o tratamento conferido pela União à matéria.
Cabe indagar se tais dispositivos alcançam os Estados federados,
constituindo normas nacionais, ou se disciplinam apenas o sistema
federal de ensino.

Há balizados argumentos de ordem jurídica para sustentar qualquer
dos entendimentos, a seguir desenvolvidos de forma genérica.

A distribuição de competência legislativa em matéria de educação é
complexa, porque à União compete, privativamente, fixar as diretrizes
e bases dà educação nacional (art. 22, XXIV), mas cabe aos três
entes federativos legislar, concorrentemente, sobre educação e
ensino, nos termos do art. 24, IX, da Constituição da República. A
favor da tese de que o decreto em exame alcança Estados e
municípios, pode-se argumentar que ele está fixando o sentido do art.
53, 1, da Lei n° 9.394, de 1996, matéria que, repita-se, é de
competência privativa da União. Ora, o princípio federativo não admite
que os Estados membros adotem sentidos diversos da norma
nacional, como se o Código Penal tivesse um sentido em Minas
Gerais e outro em São Paulo. O conceito de sede mencionado art. 53,
1, da LDB, deve ser o mesmo para todos os sistemas de ensino. Logo,
nesse sentido, o disposto no art. 10 do Decreto n° 3.860 vincula
Estados e municípios. Tal entendimento é corroborado pelo disposto
no art. 209 da Carta Magna:

"Art. 209 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as
seguintes condições:

- cumprimento das normas gerais de educação nacional;

rs
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II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder

Público". (Grifo nosso.)
As normas gerais de educação nacional devem estabelecer as

condições para a atuação da iniciativa privada no campo da
educação. Não pode o Estado impedir a atuação da iniciativa privada,
porque o ensino é livre, desde que precedido de autorização e
submetido a avaliação de qualidade.

As normas que regulam a forma pela qual a iniciativa privada irá
atuar no ensino superior devem mesmo ser nacionais, porque a livre
concorrência, que é um princípio da ordem econômica estabelecida na
Constituição da República, pressupõe igualdade de condições dos
agentes econômicos. Dessa forma, não se podem estabelecer
condições diferenciadas para as instituições vinculadas aos sistemas
estadual e federal de ensino, sob pena de colocar em condições
desiguais entidades que disputam uma mesma atividade econômica,
que, diga-se de passagem, encontra-se em um momento de grande
crescimento.

Vejamos alguns argumentos que são contrários à vinculação dos
Estados pelo mencionado decreto. Poder-se-ia argumentar, por outro
lado, que a União não pode editar decreto em matéria de competência
concorrente, como é o caso da educação (art. 24, IX, da Constituição
da República). Afinal, no exercício da competência que lhe confere o
art. 24 da Carta Magna, a União deve "legislar", e a edição de decreto
é ato administrativo, e não atividade legislativa. Na formação da
norma geral a que se refere o § 1° do mesmo artigo, os Estados
participam do processo legislativo por meio de seus representantes no
Senado Federal. Na edição do decreto federal, os Estados,
evidentemente, não têm participação, de forma que esses decretos
não podem obrigá-los. Ademais, o conceito de decreto, por natureza,
não se enquadra à noção de norma geral, porque ele visa ao
detalhamento operacional da lei.

Como se vê, ambas as correntes têm argumentos consistentes. A
adoção de qualquer deles não altera a conclusão deste parecer,
trazendo conseqüências apenas para o posicionamento em relação ao
Projeto de Lei n°713/2003. Se não, vejamos.

Após a explicitação de tais parâmetros constitucionais, analisaremos
agora cada proposição.
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O Projeto de Lei n° 482/2003 não evidencia, em rápida leitura,

sua relação com as regras sobre ampliação do ensino superior, mas a
alteração que propõe para o art. 1° da Lei n° 14.202, de 27/3/2002,
tem repercussão na possibilidade de criação de cursos sem
autorização específica dos órgãos estatais. O dispositivo em vigor
apresenta a seguinte redação:

"Art. 1° - As universidades do sistema estadual poderão firmar
convênio com os municípios mineiros para a realização dos cursos
Normal Superior e de Pedagogia, fora de suas sedes, com a adoção
das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento". (Grifo nosso.)

Pretende-se dar a seguinte redação ao mencionado dispositivo:
"Art. 10 - As universidades do sistema estadual de educação

poderão firmar convênios com os municípios mineiros para a
realização dos cursos Normal Superior, Pedagogia e Licenciatura,
com adoção das medidas educacionais necessárias ao seu adequado
funcionamento, passando esses a integrar as suas sedes". (Grifo
nosso.)

Logo, ficaria dispensada a exigência constitucional de autorização
para a criação de curso, pois esse passaria a "integra( a sede, ainda
que funcionando em cidades diversas, o que afronta o disposto no art.
10 do Decreto n o 3.860, de 2001.

Ainda que o Estado pudesse definir, para o seu sistema de ensino, o
que se entende por sede para fins de criação de novos cursos, à luz
do que dispõe o art. 53, 1, da LDB, não poderia ser adotado o critério
proposto pelo projeto em tela. Afinal, a norma nacional faz uma
distinção entre cursos na sede e cursos fora dela. Se for entendido
que qualquer novo município em que se criar um curso será
considerado sede para os fins legais, a referida norma federal, que
estabelece essa distinção, perde o significado na medida em que não
existiria curso fora de sede. Ora, não se pode conferir a uma palavra -
sede, no caso - um significado que a torne inútil dentro do dispositivo,
com base no princípio segundo o qual a lei não contém palavras
inúteis.

Sendo assim, não há como o Projeto de Lei n° 48212003 prosperar
nesta Casa Legislativa.

0 Projeto de Lei n° 764/2003, do Deputado Durval Angelo, pretende
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estabelecer que as universidades do sistema estadual de ensino
poderão instituir cursos superiores que não existam no Estado.
Novamente, para a criação de cursos fora da sede, de acordo com a
LDB, é necessária autorização do poder público. Quanto a isso, não
resta dúvida.

A análise jurídica do Projeto de Lei n° 482/2003 não fornece
elementos para um posicionamento acerca dos aspectos jurídicos do
Projeto de Lei n° 71312003, que se encontra anexado ao projeto em
exame, não sendo este o momento adequado para o seu exame.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 482/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Errnano Batista, relator - Paulo Piau -

Gilberto Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°587/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Paulo Casar, dispõe sobre a
redução da carga tributária nas operações internas com fogos de
artifício.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 514/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Este relator apresentou requerimento na reunião de 24/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao titular da
Secretaria da Fazenda, a fim de que este informasse os possíveis
impactos no orçamento e nas metas e nos resultados fiscais previstos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no caso da implementação das
medidas previstas na proposição.

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação do projeto,
previsto no art. 301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer,
embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado da
diligência.

Fundamentação
0 projeto em análise pretende acrescentar dispositivo ao art. 12 da
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Lei n° 6.763, de 26/12175, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais, com o propósito de viabilizar a redução da
carga tributária incidente sobre as operações internas com fogos de
artifício.

Ao justificar a proposta, assegura o autor que a alteração pretendida
encontra amparo no art. 155, VI, da Constituição Federal, que permite,
independentemente de deliberação do Conselho de Política
Fazendária - CONFAZ -, a alteração da alíquota interna do ICMS,
estabelecendo, como limite, a alíquota interestadual do imposto.

Em que pese à competência desta Casa para dispor sobre o sistema
tributário estadual, conforme previsto no art. 61 da Constituição do
Estado, a proposta apresenta óbices de natureza constitucional e legal
a sua tramitação, ante a ausência, até esta data, de legislação
complementar relativa à instituição do ICMS, conforme veremos mais
adiante.

A Constituição da República determina, em seu art. 155, § 2 1, "g",
que a regulação da forma como isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados, mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, far-se-á por meio de lei complementar.

O mesmo diploma preconiza, em seu art. 34, § 80, que, na ausência
da lei complementar necessária à instituição do imposto previsto no
art. 155, 1, "b" (ICMS), a matéria será disciplinada pelos Estados e
pelo Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei
Complementar n° 24, de 7/1/75.

Por seu turno, a Lei Complementar n° 24, recepcionada pela Carta
Federal de 1988, assegura que a redução da base de cálculo do
ICMS, como também quaisquer incentivos ou favores fiscais
concedidos com base nesse imposto, devem ser decididos por meio
de convênios celebrados entre os Estados e o Distrito Federal.

Não vislumbramos, pois, a perspectiva de esta Casa dispor sobre a
matéria, que também não atende às disposições constantes na Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
por não estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.

Lembramos, por último, ter sido instituído, por meio da Lei n° 14.201,
de 17/3/2002, o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do
Comércio de Fogos de Artifício, que prevê a hipótese da concessão
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de benefícios de natureza fiscal para esse segmento da economia
mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 587/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°621/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo do olho em recém-
nascidos no Estado de Minas Gerais.

Publicado em 17/4/2003, o projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão o exame da proposição
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece a obrigatoriedade do exame de fundo de

olho em recém-nascidos em todo o Estado, para fins de diagnóstico
do retinoblastoma e de outras doenças.

Conforme justificação do autor, o retinoblastoma é um tipo de câncer
ocular originário das células da retina. A doença, se diagnosticada
precocemente, é curável, havendo a preservação da visão.

Diagnosticada a existência de alguma doença, o médico deverá
orientar a família a procurar um oftalmologista, informar o resultado do
exame aos órgãos públicos da área de saúde e providenciar o
encaminhamento da criança ao órgão público competente para a
realização de exames específicos.

Com fulcro no art. 24, inciso XII, da Carta Magna, a proteção e a
defesa da saúde são matérias que se encontram relacionadas entre
as de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

Por seu turno, a Constituição Estadual, no seu art. 61, inciso XVIII,
estabelece que cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
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Governador do Estado, dispor sobre a matéria de legislação
concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da República.

Acrescente-se 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, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, conforme
preceituam os arts. 196 e 197 da Constituição da República.

Já no âmbito da Carta mineira, é no "capuV' do seu art. 224 que
encontramos forte respaldo para o projeto sob análise, pois o
dispositivo destacado preconiza que cabe ao Estado assegurar
condições de prevenção das deficiências física, sensorial e mental,
devendo dar prioridade à assistência pré-natal e à infância, como é o
caso da proposição em estudo.

Em tempo, as medidas propostas no projeto poderão ser efetivadas
no âmbito do SUS, não implicando, dessa forma, despesa para o
Estado, uma vez que serão financiadas com recursos transferidos da
União para os Estados e municípios, responsáveis pelo repasse dos
recursos aos hospitais conveniados.

A luz dos argumentos apresentados, não vislumbramos
impedimento de natureza jurídica à aprovação do projeto no âmbito
desta Comissão.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n°621/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°669/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em tela
objetiva alterar a Lei n°6.763, de 26/12175, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 6/5/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
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art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Este relator apresentou requerimento na reunião do dia 26/6/2003,
solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao titular da
Secretaria de Estado da Fazenda, para que se manifestasse sobre a
viabilidade técnica desta proposição.

Transcorrido o prazo de suspensão da tramitação, previsto no art.
301 do Regimento Interno, emitimos nosso parecer, embora, até o
momento, não nos tenha chegado o resultado da diligência.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende conferir nova redação ao disposto

no art. 12, § 20, II, da Lei n° 6.763, de 1975, com o objetivo de reduzir
a carga tributária incidente sobre os calçados, de maneira geral,
inclusive aqueles destinados ao uso de profissionais de segurança,
bem como bolsas, cintos e cadeiras.

Ao fundamentar a proposta, o autor busca argumentos no princípio
da isonomia tributária, haja vista o fato de que os calçados já possuem
alíquota de 12%, em decorrência da alteração da referida Lei n°6.763,
por meio da Lei n°14.094, de 7112/2001.

Embora seja compreensível a necessidade de se conferir tratamento
uniforme no que diz respeito à alíquota incidente sobre os produtos
originários da indústria de calçados mineira, entendemos que a
proposta encontra óbices de natureza constitucional e legal, conforme
veremos mais adiante.

Encontra-se em vigor, recepcionada pela Constituição Federal, a Lei
Complementar n°24, de 7/1/75, que dispõe sobre os convênios para a
concessão de isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circuláção de Mercadorias, cujo art. 1° assim dispõe:

"Art. 1° - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
- à redução da base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou
não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

111 - à concessão de créditos presumidos;
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IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou

financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação
de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta
data".

Observa-se, pois, que qualquer benefício ou favor de natureza fiscal
deve ser decidido no âmbito do Conselho de Política Fazendária -
CONFAZ -, órgão que congrega representantes dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos da mencionada lei complementar.

Nessa mesma linha tem sido o entendirhento do Supremo Tribunal
Federal, o que se observa da decisão a seguir transcrita, que, por
sinal, faz alusão a diversos outros julgados, no mesmo sentido, dessa
Corte Federal:

"Ação Direta de Inconstitucionalidade - ICMS - concessão de
isenção e de outros benefícios fiscais, independentemente de prévia
deliberação dos demais Estados membros e do Distrito Federal -
limitações constitucionais ao poder do Estado membro em tema de
ICMS (CF, art. 155, § 2°, "g") - norma legal que veicula inadmissível
delegação legislativa externa ao Governador do Estado - precedentes
do STF - medida cautelar deferida em parte.

A celebração dos convênios interestaduais constitui pressuposto
essencial à válida concessão, pelos Estados membros ou Distrito
Federal, de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema de
ICMS( ... )

O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir
às relações institucionais entre as comunidades políticas que
compõem o Estado Federal, legitima as restrições de ordem
constitucional que afetam o exercício, pelos Estados membros e
Distrito Federal, de sua competência normativa em tema de
exoneração tributária pertinente ao ICMS" (ADIN n° 1.247-9 - Pará,
Relator: Ministro Celso de Mello, Requerente: Procurador Geral da
República, Requeridos: Governador do Estado do Pará, Assembléia
Legislativa do Estado do Pará).

Não bastassem os argumentos anteriormente colacionados, a
proposta desafia, ainda, o disposto na Lei Complementar n° 101, de
4/5/2000, que preconiza a necessidade de que o projeto esteja
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acompanhado de estudo técnico e das medidas compensatórias
previstas no art. 14 desse diploma legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°669/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Gilberto

Abramo - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°781/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 781/2003,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 89112000, visa
instituir o Programa de Frentes Emergenciais de Trabalho no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa instituir o Programa de Frentes

Emergenciais de Trabalho no Estado, mediante a abertura de até 30
mil vagas para trabalhadores desempregados. Embora seja meritória
a intenção do autor, a matéria não pode prosperar nesta Casa, porque
contém vício de inconstitucionalidade.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo são
atividades que integram o rol de competências do Executivo, Poder ao
qual cabe realizar ações de governo, e podem prescindir de previsão
legal. Admitir a possibilidade de iniciativa de lei pelos parlamentares
estabelecendo programas a serem executados pelo Poder Executivo
seria, portanto, romper com o princípio da separação dos Poderes,
porque o Legislativo, ao definir a ação administrativa do Executivo,
estaria retirando a independência deste, assegurada pelo art. 2 0 da
Constituição da República. Ora, a proeminência do Poder Legislativo
não é condizente com o regime presidencialista adotado no Brasil.
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Nesse sentido vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal,

conforme a Decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO 224-RJ), que entende não
depender de edição de lei específica a criação de programas de
governo, ressalvados os casos expressamente previstos na
Constituição da República. Ademais, os recursos necessários à
implementação de determinado programa devem estar previstos na
Lei Orçamentária, nos termos do art. 167, 1, da Constituição da
República, segundo o qual é vedado "o início de programas ou
projetos não incluídos na lei orçamentária anual". Ora, se a referida
Lei Orçamentária é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo,
instituir tal programa social por intermédio de lei que não faça parte
desse ordenamento seria burlar a regra de iniciativa privativa
estabelecida no art. 165 da Constituição da República.

Com esse fundamento, o Governador do Rio Grande do Sul vetou o
Projeto de Lei n° 129/99, que instituía frente emergencial de trabalho
nesse Estado. Nas razões do veto, afirmou que "O Poder Legislativo,
ao aprovar o projeto em questão, exorbita de sua esfera de
competência, ao dispor de matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, a teor do art. 60, inciso II, alínea 'd', da
Constituição Estadual, em consonância com o disposto no art. 61, §
1°, inciso II, alínea 'e', da Lei Maior'.

Nesse veto, o mencionado Governador salientou, ainda, que o
Estado não pode dispor livremente dos recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador porque a Lei n°7.998, de 11/1/90, que o institui, atribui
ao Conselho Deliberativo do FAT competência para definir o destino
de seus recursos.

O Pfojeto de Lei n° 183199, que tramitou na Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, também recebeu veto total do Chefe do
Poder Executivo desse Estado, pelas mesmas razões anteriormente
apontadas.

Assim, embora a proposição em tela seja meritória, padece de vício
que a impede de tramitar nesta Casa.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°781/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
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Durval Ângelo, Presidente - Gilberto Abramo relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 18/8/2003
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

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

- Comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Sebastião Helvécio.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - As 20h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
quórum, e convoca os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).	-	 -
ATA DA 16 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 12/8/2003
As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Célio Moreira, Ana Maria e André Quintão, 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 André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 2 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° 1.017/2003. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Célio Moreira transfere a
direção dos trabalhos à Deputada Ana Maria e apresenta
requerimentos, em que solicita seja pedido ao responsável pela
Subcomissão de Assistência Social da Câmara dos Deputados que
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requeira da Caixa Econômica Federal informações sobre os
critérios para a aplicação dos recursos oriundos dos jogos explorados
pela Loteria Federal e seja realizada audiência pública na cidade de
Santo Antônio do Monte, para debater as condições de trabalho nas
fábricas de foguete e outras alternativas de renda para a região.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado Célio Moreira
submete a votação requerimento dos Deputados André Quintão,
Manha Campos e Rogério Correia, em que solicitam seja realizada
audiência pública para debater propostas relacionadas à redução de
jornada de trabalho, o qual é aprovado. Prosseguindo, o Presidente
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 250, 312, 333, 343, 372, 389, 392, 394, 398, 401,
404, 416, 444, 445, 453, 454, 484, 486, 489, 490, 497, 502 a 505, 508
a 510, 515, 526, 527, 533, 546, 549, 551, 557, 564, 569, 570, 588,
591, 593, 596, 613 e 626/2003, os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Manha Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 32012003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em
epígrafe tem por objetivo seja instituído, no âmbito do ensino da rede
pública estadual, o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2913/2003 e a
seguir distribuído a esta Comissão para, nos termos do art. 102, III,
"a", do Regimento Interno, ser apreciado preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Parece-nos evidente que a proposição trata de instituir homenagem

cívica, pelo que a sua apresentação por membro de parlamento
estadual não apresenta qualquer vício de iniciativa.
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Com efeito, a matéria tratada no projeto é de competência

legislativa remanescente do Estado, porquanto não figura entre
aquelas privativas da União, relacionadas no ar[. 22 da Constituição
Federal. Ademais, o § V do art. 25 da Carta Magna estatui que são
reservadas aos Estados as competências não vedadas por ela.

O projeto está estruturado em cinco artigos, dos quais os dois
últimos estabelecem, respectivamente, as cláusulas de vigência da
futura lei e de revogação de disposições em contrário. Esses são
dispositivos praticamente presentes em todas as proposições e não
merecem qualquer atenção. Contudo, consideramos que os demais
artigos devem ser objeto de modificações.

Sob o aspecto formal e invocando o princípio de concisão que deve
nortear a boa redação legislativa, entendemos que o parágrafo único
do ad. 1° do projeto pode e deve ser incorporado ao "caput", sem
nenhum prejuízo de conteúdo, uma vez que trata de determinar o
objetivo do Prêmio e o público-alvo da concessão, a saber, "premiar
os profissionais da rede pública de ensino que desenvolvam projetos
pedagógicos significativos para a melhoria da qualidade do ensino no
Estado".

O art. 20 , por dispor, In verbis", que "o Prêmio constitui-se de
Diploma e de Medalha de Criatividade Paulo Freire e será outorgado
anualmente pela Secretaria de Estado da Educação", apresenta vício
de natureza constitucional. Ora, assim fazendo, avulta-se claro ato de
ingerência do Legislativo sobre o Poder Executivo, bastando ver que a
Constituição do Estado, no seu art. 90, incisos XIV e XVII, atribui ao
Governador a competência privativa de dispor sobre a organização e
a atividade do Poder Executivo e de conferir condecoração e distinção
honorificas.

Reportando-nos ao art. 3 0, que dispõe sobre a regulamentação da
lei, cumpre-nos esclarecer que foi atribuído ao Poder Executivo
regulamentá-la no prazo de 90 dias, sem, contudo, especificar o
marco inicial. A praxe adotada nesta Casa é de que se faça a
contagem de tempo a partir da publicação da lei.

Cabe observar que a proposição não especifica a data de entrega
da honraria, e não há necessidade disso, uma vez que o Poder
Executivo o fará quando regulamentar a lei.

Em virtude dessas considerações, cumpre-nos apresentar, na parte
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final deste parecer, o Substitutivo n° 1, que, além de visar à boa
redação legislativa, irá sanar os vícios apontados.

Conclusão
Ante o relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 320/2003,
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da

rede pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Prêmio Paulo Freire de Criatividade,

destinado a homenagear os profissionais da rede pública estadual de
ensino que se tenham destacado em projetos pedagógicos para a
melhoria da qualidade do ensino no Estado.

Art. 20 - A condecoração constitui-se de Diploma e Medalha e será
conferida, em solenidade anua?, pelo Governador do Estado.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, contados de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Ermano Batista, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 326/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe objetiva instituir a Semana de Incentivo à Leitura, a ser
comemorada anualmente entre os dias 18 e 22 do mês de abril.

Nos termos dos ads. 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 apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado federado para

instituir data comemorativa nos remete, de pronto, ao art. 22 da
Constituição da República, que enuncia as matérias de iniciativa
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exclusiva da União.

Observada aí a inexistência de referência à matéria de que trata a
proposição sob exame, e levando-se em conta que a mesma Carta,
em seu art. 25, § 1°, estabelece que são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Maior,
infere-se que a estes é facultado legislar sobre a instituição de data
comemorativa, em decorrência de competência residual.

Ainda sobre a questão das competências, reportamo-nos ao § 2 0 do
art. 1° da Carta mineira, que estabelece o direito de o Estado ser
organizado e regido por sua Constituição e pelas leis que adotar,
observados os princípios constitucionais da República.

Vale observar que a Constituição do Estado, pelo inciso XIV do art.
62, atribui à Assembléia Legislativa a competência, não exclusiva, de
legislar sobre bens do domínio público, e pelo art. 66, enumera as
matérias de iniciativa privativa dos Chefes de cada Poder. Não faz,
nos dispositivos citados, menção à matéria de que ora nos ocupamos

No entanto, embora não se vislumbre vício de iniciativa da
proposição, consideramos necessário apresentar-lhe duas emendas,
com o fim de aprimorá-la.

A primeira diz respeito à inconveniência de se estabelecer uma data
fixa para o início das comemorações, que recairá em dia da semana
diferente a cada ano. Consideramos, pois, oportuno determinar que as
comemorações se realizem na terceira semana de abril, período que
abrangerá os dias 18 e 22, a que se refere a proposição.

Torna-se, ainda, necessário estabelecer um prazo para que o
Executivo exerça sua prerrogativa de regulamentar a futura lei,
medida imprescindível a sua eficácia. E esse o objetivo da Emenda n°
2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 326/2003
com as seguintes Emendas n o

s 1 e 2.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura, a ser

comemorada anualmente, na terceira semana do mês de abril, nos
estabelecimentos da rede estadual de ensino.".
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EMENDA N°2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo, renumerando-se os
demais:

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

Saia das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto

Ab ramo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°631/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
alterar dispositivo da Lei n° 14.134, de 28/12/2001, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de Minas o imóvel
que menciona.

Publicada em 17/4/2003, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão para exame preliminar de seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme prevê o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A lei que se pretende alterar autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Bela Vista de Minas, para que ali seja
construído, prédio destinado a abrigar a Escola Municipal José
Moricato Ávila, que atualmente funciona em outro local, bem mais
apropriado e mais bem localizado.

Estando o imóvel ocioso e o município necessitando dele para
implantação de área de lazer e de uma feira livre, que vem sendo
realizada em via pública, atrapalhando o fluxo de pessoas e de
veículos, a atual administração requer a mudança da condição
imposta no ato da doação.

Com relação a esse tipo de transferência patrimonial, o § 1° do art.
17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, estabelece que, cessadas as
razões que justificaram a doação, o bem será revertido ao patrimônio
da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário.
Estamos diante de uma hipótese específica de doação condicionada,
que é feita para garantir que o donatário utilize o imóvel para fins de
interesse público; por isso, não acontecendo essa utilização, ele volta
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ao patrimônio do doador.

Para que não ocorra a reversão do bem à entidade doadora - já que
o município não pode dele prescindir -, faz-se necessária a correção
da cláusula de finalidade original, condicionando-o a uma nova
destinação, que também atenda ao interesse público. Essa condição
imposta no ato da doação é decorrente da indisponibilidade do
interesse público e constitui uma restrição à liberdade administrativa.

Não contrariando a matéria as disposições legais em vigor, está, a
nosso ver, apta a tramitar na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 631/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ermano

Batista - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°697/2003

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 dar autorização legislativa ao Poder
Executivo para fazer retroceder ao Seminário Provincial do Coração
Eucarístico de Jesus o imóvel que especifica.

Publicada em 15/5/2003, no "Diário do Legislativo", foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para que proceda ao exame preliminar
de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme encontra-se
estabelecido no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que alude o projeto de lei sob comento constitui-se das

áreas remanescentes de imóveis urbanos desapropriados pelo Estado
de acordo com o Decreto n° 18.274, de 21/12176, para a construção
da Via Expressa Leste-Oeste.

Embora as sucessivas Constituições brasileiras garantissem o
direito de propriedade, desde a Constituição do Império, de 1824, há a
previsão do instituto de desapropriação, que foi sendo aperfeiçoado
no decorrer dos anos.

A desapropriação, nos dizeres da administrativista Maria Sylvia
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Zanelia di Pietro, "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, Ed. Atlas
S.A., 2000, p. 151.)

A Constituição da República indica como pressupostos da
desapropriação a necessidade pública, a utilidade pública e o
interesse social, em seus arts. 50, XXIV, e 184. No caso presente,
houve a desapropriação dos bens imóveis pertencentes ao Seminário
referido sob o fundamento da utilidade pública, ou seja, para execução
de plano de urbanização, depois de cuja conclusão restaram áreas
desnecessárias à implantação do sistema viário. Dessa forma, não
havendo estudo para o seu aproveitamento pelo Estado, que, na
qualidade de expropriante, não tem projetos para lhes dar destinação
pública, o Governador do Estado propõe sejam alienadas ao antigo
proprietário.

Vem-se firmando a jurisprudência de que áreas remanescentes de
processo de urbanização podem ser alienadas, obviamente
respeitando-se o direito de preferência dos expropriados.

O que se pretende é alienar esses bens apenas ao ex-proprietário,
e, por isso, vem o Governador do Estado 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 em interesse público e concorrência, a que alude o dispositivo da
citada lei. E dado ao expropriado o direito de que lhe seja oferecido
preferencialmente o bem para a compra. Assim, pela retrocessão o
expropriado readquirirá a propriedade do bem, pagando um justo
preço, que deve ser calculado para o equilíbrio dos direitos, na base
em que se calcula o justo preço nas desapropriações.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n°697/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
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Durval Angelo, Presidente e relator - Ermano Batista - Dalmo

Ribeiro Silva - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 577/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 577/2003, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Sindicato Rural
de Uberlândia, com sede nesse município, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 577/2003
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Uberlândia, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Doutor Ronaldo.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°435/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da
proposição em exame, requer à Presidência da Assembléia seja
enviado ofício aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao
Tribunal de Contas e ao Ministério Público, solicitando a relação
nominal dos seus respectivos titulares e membros: Governador do
Estado, Secretários de Estado, Procuradores do Estado e da Fazenda
Pública Estadual, Presidentes e Superintendentes de Autarquias e
Fundações pertencentes ao Estado, Deputados Estaduais,
Desembargadores do Tribunal de Justiça, Juízes do Tribunal de
Alçada e da Primeira Instância, Conselheiros e Auditores do Tribunal
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de Contas e Procuradores de Justiça, constando os cargos, os
valores pagos a título de remuneração, outras vantagens e benefícios.

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
Em relação ao pedido proposto, com referência aos respectivos

titulares e membros dos Três Poderes do Estado, temos a informar
que a relação nominal dessas autoridades foi publicada no "Minas
Gerais" e está presente no "site" oficial do Governo, com acesso livre
à pesquisa.

No tocante à remuneração dos integrantes do Poder Legislativo,
Executivo e Judiciário, a matéria foi fixada em normas legais que
tramitaram nesta Casa, tais como a Lei n° 13.200, de 312/99, que
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador, de Secretário de Estado, de Secretário Adjunto e dos
membros do Legislativo; a Resolução n° 5.200, de 27/9/2001, que
estabelece as verbas indenizatórias dos Deputados Estaduais; a Lei
Complementar n°59, de 18/1/2001, que trata da questão aqui referida
no âmbito do Poder Judiciário, e outras mais.

Entretanto, além desse controle estabelecido "a priori" sobre os atos
das unidades administrativas dos Poderes do Estado, que a
Assembléia Legislativa exerce discutindo e aprovando leis que
dispõem sobre a organização dos diversos órgãos e a remuneração
dos seus integrantes, poderá exercer também a fiscalização e controle
políticos "a posteriori", cujo instrumento mais recorrente tem sido o
pedido de informações (art. 54, § 2 0 e 30 , da Carta Política mineira),
que, se não respondido no prazo de 30 dias, poderá acarretar
responsabilização da autoridade destinatária.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

435/2003 nos termos apresentados.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rémolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 52712003
Mesa da Assembléia
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Relatório

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por
intermédio da proposição em tela, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Presidente da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, solicitando as seguintes
informações:

a) listagem das empresas que lhe prestam serviços; b) os tipos de
serviços prestados por cada uma delas; c) o número de cada
modalidade dos contratos firmados; d) o número de trabalhadores
terceirizados; e) a especificação das funções que exercem; f) as
estatísticas dos acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, no
período de 1997 a 2003, relativas aos trabalhadores do quadro próprio
• de terceirizados; g) acidentes de trabalho registrados pela empresa
• pelas prestadoras de serviços no cumprimento de atividades
previstas em seus contratos.

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 CEMIG é uma entidade da administração indireta do Estado e

concessionária do serviço público federal de energia elétrica, estando
sujeita, pois, às normas administrativas e às regras federais sobre a
exploração de serviços nesse setor.

Embora seja pessoa jurídica de direito privado, criada por lei sob a
forma de sociedade anônima, submete-se ao poder fiscalizador da
Assembléia Legislativa, tanto no que se refere ao controle político,
consoante competência constitucionalmente estabelecida, quanto ao
controle orçamentário e financeiro, com o auxílio da Corte de Contas.

A poposição sob comento, como instrumento legal de controle
político, procura verificar a conformidade legal dos atos relativos à
área de licitações e contratos da CEMIG, principalmente no que tange
à terceirização de serviços e, igualmente, o cumprimento, pela estatal,
de todos os direitos dos trabalhadores contratados e das
responsabilidades com aqueles que lhe prestam serviços.

Claro está que a estatal submete-se às normas que a sujeitam à
obrigação de fornecer serviços eficientes, seguros e contínuos.
Talvez, devido a isso, ela busque a parceria com terceiros. Sabemos,
entretanto, que ela não pode fugir dos encargos consignados nos
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contratos de prestação de serviços ou de trabalho, terceirizados ou
não. E exatamente isso que a Comissão quer saber, em razão da
matéria de sua competência, por via de pedido de informação
legitimamente formulado.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

527/2003 como originalmente formulado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto 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°618/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio da

proposição em exame, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa sejam solicitadas ao Secretário de Estado da Fazenda
informações sobre as reduções e alterações de carga tributária do
ICMS, atualmente em vigor, especificando as leis, os decretos e os
convênios atinentes a elas.

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
Entende-se por competência tributária a possibilidade jurídica de

serem criados, 'in abstracto", tributos, descrevendo-se,
legislativamente, as hipóteses de incidência, seus sujeitos ativos e
passivos, as bases de cálculo e suas alíquotas.

Têm competência tributária as pessoas políticas, ou seja, a União,
os Estados, os municípios e 9 Distrito Federal. Isso porque só elas
possuem Legislativo próprio. E o Poder Legislativo - e apenas ele -
que, em nosso ordenamento jurídico, está credenciado a criar tributos.

A Constituição da República delimitou o campo tributável e deu, em
caráter privativo, uma parte dele à União; a outra, a cada um dos
Estados; ainda outra, a cada um dos municípios; e a última, ao Distrito
Federal.

Deste modo, os Estados são competentes para criar os impostos
referidos no art. 155, 1 a III, do mesmo Diploma Supremo (impostos
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sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou
direito, sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre a
propriedade de veículos automotores, etc.).

O ICMS é tributo previsto no art. 155, II, da Carta da República, cuja
instituição é da competência dos Estados Federados, que deverão
estabelecer, ainda mediante lei, os casos de não-incidência, isenção,
entre outros, em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo
próprio texto constitucional e pela legislação complementar e
ordinária.

Assim, as reduções e alterações de carga tributária relativas ao
ICMS, objeto da solicitação proposta, tramitaram nessa Casa, sendo,
conseqüentemente, de conhecimento dos parlamentares, não
havendo necessidade do encaminhamento do pedido de informações.

Entretanto, sabemos que regem a matéria, também, os convênios
assinados no nível do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ -, órgão que congrega representantes de todos os Estados
para disciplinar questões tributárias. Dessa forma, achamos que esta
Casa deva tomar conhecimento de todos os convênios assinados e
que estão em vigor; daí, a necessidade de apresentarmos substitutivo
à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

618/2003 na forma do Substitutivo n° 1, 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., na forma
regimental, seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda
para que envie a esta Casa convênios assinados no âmbito do
Conselho Nacional de Política Fazendária e que estão em vigor.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto 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° 644/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
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A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio

da proposição em tela, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja solicitada ao Presidente do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - a listagem de todos os
devedores, com os referidos valores, dos extintos BEMGE,
CREDIREAL e MinasCaixa.

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 Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -

é uma empresa pública de fomento, tendo a finalidade de proporcionar
recursos aos programas e projetos de interesse do desenvolvimento
econômico e social do Estado, com apoio prioritário ao setor privado.
Atua de acordo com o que foi estabelecido pelo seu Conselho de
Administração, nos termos do ramo de direito privado que regula a
matéria. Como instituição financeira, sujeita-se às normas do Banco
Central, principalmente às que se referem ao sigilo bancário.

Assim, poderíamos considerar, de início, que tal pedido encontra
obstáculo na Lei Complementar Federal n° 105, de 10/1/2001, que,
editada com o objetivo de dispor sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, estabelece em seu art. 1° que elas, quando
em operação no País, conservarão o sigilo de suas operações,
contemplando, assim, a tutela de direitos garantidos
constitucionalmente.

Entretanto, como o Governo do Estado, na gestão de Eduardo
Azeredo, aplicou altas somas de recursos públicos para sanear as
finanças do BEMGE e do CREDIREAL, além de ter de assumir as
suas respectivas cadeiras de crédito para que pudessem ser
privatizados, acreditamos que o envio da solicitação em análise será
instrumento importante de fiscalização da possibilidade de retorno dos
investimentos dos recursos do Erário, o qual este parlamento não
poderá deixar de usar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

644/2003 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Rêmolo



460
Aloise - Djlzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 653/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em

tela, requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas
ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais informações
sobre os equipamentos da Polícia Militar, especificados por município.

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
Reclama-se genericamente do Estado, cada vez mais, para que

otimize seu agir e conduza em termos adequados a realização dos
fins prezados pela comunidade. Questionam-se as omissões desse
ente que se quer executor e fomentador da prestação de serviços
coletivos essenciais, sem se fazer uma análise mais cuidadosa se ele
está devidamente aparelhado para tal.

Como não poderia deixar de ser, há queixas específicas dirigidas à
Polícia Militar, cuja atuação, em nosso entendimento, possui duas
dimensões indissociáveis: a da racionalidade e otimização no uso dos
meios e a da satisfatoriedade dos resultados da atividade
administrativa pública. Assim, o conhecimento dos meios de que
dispõe pode ajudar na avaliação da eficiência do órgão.

Ciente disso, a Comissão de Segurança Pública visa, por meio da
proposição em comento, obter dados sobre o aparelhamento atual da
Polícia Militar, tanto no que se refere aos veículos, quanto aos
aparelhos de comunicação, ou seja, radiotransmissores, telefones
fixos, telefones celulares, próprios ou cedidos pelos municípios ou
associação de moradores.

Julgamos tal pedido justificado porque esta Casa tem o dever de
avaliar a eficiência da prestação de serviço público; no caso, aquele
atinente às funções da Polícia Militar, que deve ser cotejado com o
que ela dispõe para a repressão ao crime.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

653/2003 na forma proposta.

rÂ



461
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto 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° 657/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Célio Moreira, por meio da proposição em análise,

requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, solicitando
cópia do relatório final da comissão constituída pela Resolução n°
312003, para apurar irregularidades no concurso para o cargo de
Serviçal da Secretaria de Estado da Educação.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do ad. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição está em conformidade com o § 2° do art.

54 da Constituição mineira, que assim dispõe:
"Art. 54 - ........................................................
§ 20 - 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.".

A matéria em questão refere-se à Resolução n° 3, de 24/2/2003,
editada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pela
qual é criada Comissão Especial para apurar eventuais irregularidades
existentes no concurso público da Secretaria de Estado da Educação,
previsto no Edita! n°1/2001.

Conforme menciona a própria resolução citada, foi instaurado, pelo
Ministério Público, procedimento investigatório visando analisar o
concurso público realizado pela Secretaria.

O relatório preliminar do mencionado procedimento indicou a
possibilidade de existência de irregularidades, daí resultando na
revogação da homologação do concurso no que toca ao cargo de
Ajudante de Serviços Gerais, também designado de Serviçal.

Ao findar a apuração determinada pela Secretaria, a Comissão
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mencionada ficou incumbida, conforme dispõe a resolução, de
produzir relatório fundamentado com as conclusões pertinentes.

Assim, este parlamento, usando do pleno exercício de seu poder
fiscalizador, deseja desse relatório tomar ciência, para que o devido
esclarecimento possa ser dado à sociedade.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

657/2003 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rômolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°671/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A proposição em referência é de autoria do Deputado André Quintão

e tem por objetivo requerer à Presidência desta Casa o envio de ofício
à Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - IPSEMG -, solicitando-lhe o envio do convênio firmado
entre o Instituto e o Município de Joaíma, e das notificações
expedidas contra o município, por inadimplência; bem como, na
hipótese de haver débito, apontar os períodos e os valores; e
esclarecer as conseqüências que podem vir a sofrer o município e os
servidores.

Após a publicação do requerimento no diário oficial, ocorrida em
16/5/2003, foi ele encaminhado a este órgão colegiado a fim de
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
E o § 30 do art. 54 da Constituição do Estado que confere

legitimidade à iniciativa da proposição, pois 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 rio prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização. "

Observe-se que essa norma constitucional encerra em si mesma a
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prerrogativa que este Legislativo detém de exercer controle externo
sobre os demais Poderes, de natureza política, contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta.

Por outro lado, é oportuno observar que o exercício desse controle
político não exime o Tribunal de Contas do Estado do dever de
posteriormente vir a fiscalizar os mesmos atos, atendo-se, neste caso,
ao estrito exame dos procedimentos adotados à luz dos princípios
elencados no art. 74 da Carta Estadual.

Muito embora o requerimento se nos afigure oportuno exercício de
fiscalização deste Poder, pois objetiva tornar transparentes os atos da
autarquia, condição esta imprescindível para que o parlamentar
requerente possa desincumbir-se de seu papel fiscalizador, temos
uma ressalva a fazer-lhe.

Entendemos que o pedido de informações deve ser estendido a
todos os demais convênios que o Instituto tenha firmado com os
municípios, pois sabe-se que a maioria destes tem deixado de cumprir
os deveres que lhes cabem. Em razão disso e objetivando aprimorar o
texto do requerimento de conformidade com a técnica legislativa,
apresentar-lhe-emos, no final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

671/2003 na forma do Substitutivo n° 1, nos termos que se seguem.
SUBSTITUTIVO No 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 à Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -,
solicitando-lhe o envio de cópia dos convênios firmados entre esse
Instituto e os municípios, e das notificações expedidas contra eles por
inadimplência, bem como, na hipótese de haver débito, apontar os
períodos e valores; e esclarecer as conseqüências que lhes podem
advir e aos servidores.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
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George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°770/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Com a proposição em teta, o Deputado Antônio Carlos Andrada

objetiva seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado solicitação para que preste a este Legislativo os necessários
esclarecimentos sobre os motivos pelos quais tem essa alta Corte de
Justiça, até o momento, deixado de cumprir os preceitos
constitucionais e dispositivos legais - referidos no corpo do
requerimento - que dizem respeito à remuneração dos Juizes de Paz
de Minas Gerais.

O requerimento foi publicado em 30/5/2003 e em seguida
encaminhado à Mesa Diretora da Casa, à qual compete sobre ele
emitir parecer, de conformidade com o que dispõe o art. 79, VIII, "c",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Esclarece o autor da matéria que o pedido de esclarecimentos se

justifica pelo fato de que, ao não regularizar a situação dos Juizes de
Paz, pagando-lhes a remuneração a que têm direito, está o poder
público, representado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indo
de encontro à Carta Magna, à Constituição do Estado e, por extensão,
à Lei n°13.454, de 12/1/2000, e à Lei Complementar n°59/2001, que
contém a Organização Judiciária do Estado.

Esclareça-se que essa lei ordinária, além de regulamentar a Justiça
de Paz em Minas Gerais e disciplinar questões como competência
material e territorial, eleição, investidura e extinção do mandato dos
Juízes de Paz, estabeleceu , em obediência ao disposto no art. 98, II,
da Constituição Federal, a remuneração desses servidores em nosso
Estado, representada por subsídios que variam de R$263,00 a
R$800,00, conforme a cidade ou a entrância da Comarca em que
desempenham suas funções.

Conquanto tenham decorridos mais de três anos da vigência dessa
lei e seja a sua norma relativa à remuneração dos Juizes de Paz auto-
aplicável, o Tribunal de Justiça nunca lhes pagou o que é devido, pelo
simples fato de estar essa Corte sistematicamente deixando de alocar
no orçamento os recursos próprios destinados a esse fim.
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Ora, o art. 25 da citada Lei n° 13.454, de 2000, impõe a inclusão,

no orçamento do Poder Judiciário, a partir do exercício do ano fiscal
de 2000, de "dotação para atender às despesas com a remuneração
dos Juízes de Paz e instalação e funcionamento da Justiça de Paz
distrital". Além disso, assinale-se que, por força do art. 65 da Lei n°
14.371, de 26/7/2002, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do
Estado, tais recursos deveriam ter sido obrigatoriamente incluídos na
proposta orçamentária de 2003, exigência esta que, na prática, não foi
cumprida, em face do valor irrisório ali consignado, de R$200.000,00.

Parece-nos evidente que o pedido de informações - sobre pretenso
descumprimento de mandamento legal por parte do Tribunal de
Justiça do Estado - configura exercício da prerrogativa de que goza
este parlamento para exercer controle externo de natureza política
sobre ato ou omissão de que possam resultar ofensa a direito
individual ou coletivo consagrado, haja vista o art. 73, § 2°, inciso V,
da Carta Política mineira.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

770/2003 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 62 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: ia Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Ofício - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 963 a
970/2003 - Requerimentos n os 1.184 a 1.202/2003 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Sebastião 3-1elvécio, Maria Olívia (2) e
Dalmo Ribeiro Silva (5) - Questões de Ordem - Registro de Presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair Nogueira, Ana
Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana e Dinis Pinheiro - Palavras
do Sr. Presidente - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do dia.

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

Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever Lopes - Alberto Bejani -
Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Biliar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza
Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Ohinto 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
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O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista

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

ia Farte
1  Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 20-Secretário, procede à leitura

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

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Speretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIO

Do Sr. José Ivo Vannuchi, Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares do Ministério da Fazenda, encaminhando
documentação com esclarecimentos pertinentes ao Relatório Final da
Comissão Especial dos Convênios com a União, solicitada por meio
do Ofício n° 1.71212003/SGM. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

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° 963/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunutária do Bairro Maciel - ACOBAM - , com sede no Município
de Corinto.

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, 7 de julho de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Maciel - ACOBAM

- é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no município de
Corinto, que promove serviços comunitários e voluntários de
cadastramento e apoio às famílias dos Bairros Maciel, Gomes
Carneiro, Armando Baeta, Vitor Viana e Vila Marina, coordenando
programas assistenciais e econômicos, esportivos e sociais, com
ênfase no combate à fome e à falta de agasalho.

O título declaratôrio de utilidade pública estadual possibilitará a
continuidade 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° 964/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Informação Popular - ACIP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Comunitária de Informação Popular - ACIP -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
SaIà das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
André Quintão
Justificação: A Associação Comunitária de Informação Popular -

ACIP - desenvolve hoje importante trabalho de comunicação pública,
veiculando programação regular na TV Comunitária, o canal 13 da TV
a cabo de Belo Horizonte. Sua programação tem incluído entrevistas
jornalísticas de qualidade e abertas a todos os segmentos da
sociedade. Como se sabe, a lei que regulamenta a TV a cabo no País
incluiu canais de acesso público, entre eles o canal Comunitário, o do
Legislativo (municipal e estadual) e o Universitário, todos de grande
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significado para a democratização da comunicação e a maior
transparência dos poderes públicos.

O canal Comunitário é destinado à livre ocupação por todas as
entidades não governamentais sem fins lucrativos da cidade, mas a lei
não identifica as formas de financiamento para viabilizá-la. Em Belo
Horizonte, a ACIP realiza, com dificuldade, esse relevante trabalho
para a cidade, contando com a dedicação de profissionais e
lideranças sindicais e comunitárias e conquistando, progressivamente,
maior audiência e qualidade.

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

PROJETO DE LEI N° 965/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores de Baixa Verde, com sede no Município de Dionísio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Baixa Verde - ACMBV -, com sede no
Município de Dionísio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2003.
Chico Simões
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Baixa

Verde - ACMBV -, com sede no Município de Dionísio, é uma
sociedade civil, sem fins lucrativos , que tem como objetivo o
levantamento das reais necessidades dos moradores de Baixa Verde
e o encaminhamento delas às autoridades municipais, estaduais e
federais, assim como a organização e a conscientização dos
moradores para a defesa dos seus direitos e o cumprimetito dos seus
deveres para com a comunidade.

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 deliberação, nos termos do ad. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 966/2003

Acrescenta o § 4° ao art. 105 da Lei n°9.444, de 25 de novembro de
1987, que dispõe sobre as licitações e os contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 105 da Lei n° 9.444, de 25 de

novembro de 1987, o seguinte § 40:
"Art. 105- ...........................................................
§ 4° - A interposição de recurso somente poderá ser feita por

advogado.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: A eficiência administrativa (art. 37 da Constituição

Federal) do Estado de Minas Gerais e o choque de gestão estão
condicionados, entre outros fatores, à celeridade das licitações.

E notório que um processo de compra ou contratação pode levar até
90 dias para ser concluído. Tal fato ocorre muitas vezes em razão de
recursos meramente protelatórios e infundados.

Em que pese a toda a orientação da doutrina e da jurisprudência
(RESP 402826), há licitantes que insistem em tumultuar o trabalho
das comissões de licitação e dos pregoeiros com alegações
juridicamente infundadas.

Destarte, ao se condicionar a admissão do recurso à proposição de
um bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB -, defende-se a criação de efeito positivo
formal para a celeridade do processo. Primeiro, porque o advogado é
o profissional reconhecido por lei como o técnico apto a manejar o
direito. SegOndo, porque, em razão da ética profissional e do zelo com
a demanda do licitante, não se verão mais recursos exclusivamente
metajurídicos, ou seja, sem nenhum fundamento legal. Terceiro,
porque o advogado é vinculado a um código de ética e é passível de
processo disciplinar na OAB.

Trata-se, portanto, de um novo paradigma para os recursos em
licitações, o qual, acredito, com o apoio desta Casa Legislativa, dará
maior agilidade processual às compras do Estado.



471
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI N° 967/2003
Declara de utilidade pública a Associação Criança Feliz, com sede

no Município de Machado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Criança

Feliz, com sede no Município de Machado.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação Criança Feliz é uma instituição civil sem

fins lucrativos, de natureza filantrópica e social, com sede no
Município de Machado. Desenvolve, entre outras atividades, a
educação infantil para cerca de 50 crianças até 6 anos, garantindo-
lhes adequado acompanhamento psicopedagógico e alimentação.
Além disso, prepara crianças e jovens para o exercício da cidadania e
orienta as famílias no processo de educação dos filhos, atuando na
prevenção contra o uso de drogas e álcool.

Pela relevância de seus objetivos e pela preocupação em investir
nas crianças carentes de Machado, solicitamos aos nobres pares 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° 96812003
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Papel,

Papelão e Material Reaproveitável de Machado - AMAR -, com sede
no Município de Machado.

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

Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Machado -
AMAR -, com sede no Município de Machado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 13 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação dos Catadores de Papel, Papelão e

Material Reaproveitável de Machado - AMAR -, com sede no
Município de Machado, tem por finalidade apoiar e defender os
interesses dos catadores de papel do município, bem como favorecer
sua união e organização. Para isso mantém serviços de assessoria
jurídica e apóia a criação de cooperativas de catadores em toda a
região.

A Associação desenvolve, entre outras atividades, ações de
incentivo ao cooperativismo,formação sindical, educação ambiental,
cultura, lazer e promoção à saúde.

Pela relevância desses trabalhos em prol de seus associados e pela
importância dessa atividade para a implementação de projetos de
coleta seletiva necessários à política ambiental no município, pedimos
o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 969/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Romaria - APAE de Romaria, com sede nesse
município.

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

Amigos dos Excepcionais de Romaria - APAE de Romaria, 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, 8 de agosto de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais.

Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças
ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo
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de seus dirigentes.

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, da
promoção de eventos rentáveis, de doações e do auxílio de pessoas
caridosas.

A declaração de utilidade pública dessa entidade permitirá que ela
se torne apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 970/2003
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids

da Cidade de São João dei-Rei - 1-ti-Vita, com sede no Município de
São João dei-Rei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio e

Prevenção à Aids da Cidade de São João dei-Rei - H]-Vita, com sede
no Município de São João dei-Rei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ai. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 2003.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: O Grupo de Apoio e Prevenção à Aids da Cidade de

São João dei-Rei - H]-Vita, com sede no Município de São João dei-
Rei, foi fundado em 3/3/94 e desenvolve valiosos serviços em nossa
sociedade. Auxilia na melhoria da qualidade de vida dos portadores de
AIDS, cooperando sobremaneira para o atendimento das
necessidades dessas pessoas.

Entre suas atividades, dignas de aplauso, podemos elencar o
fornecimento de informações à comunidade, em específico aos mais
jovens, no que tange às doenças sexualmente transmissíveis,
notadamente a AIDS; a divulgação de medidas preventivas e
paliativas e dos danos desencadeados por essas doenças e a
assistência psicológica aos portadores do vírus HIV e a seus
familiares.
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Ressalte-se, ainda, o atendimento aos requisitos enumerados no

art. P da Lei n° 12.972, de 1998.
O projeto em análise tem o escopo de trazer para o plano legislativo

estadual, em termos de reconhecimento jurídico, o que a comunidade
são-joanense, em termos práticos, já concedeu à entidade em
questão.

Ciente da importância deste projeto, tenho convicção de que os
colegas de legislatura o apoiarão.

- 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° 1.18412003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que sejam
instalados postes de iluminação na Praça Alfredo Sabeta, no Bairro
Santa Helena, nesta Capital. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.185/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Bom Sucesso
peloaniversário de emancipação político-administrativa.

N° 1.186/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Francisco Sá
pelo aniversário de emancipação político-administrativa.

N° 1.187/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Mato Verde
pelo aniversário de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.18812003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a 39 Subseção da OAB-MG e
a OAB Mulher de Ouro Fino pela realização do II Encontro Jurídico de
Ouro Fino. (-A Comissão do Trabalho.)

N° 1.189/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Universidade Vale do Rio
Verde - UNINCOR - pela parceria com o Governo do Estado para
construção de casas populares. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.19012003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que interceda junto à
bancada mineira no Congresso Nacional com vistas à inclusão dos
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Delegados de Polícia Civil no subteto dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça. (- A Comissão de Administração Pública.)

N°1.191/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à inclusão dos
municípios que menciona no Programa de Crédito Oficinas Rurais. (-
A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.192/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Juízes Daniela de Freitas
Marques, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa e Marcelo Adriano Menacho
dos Anjos por sua posse no Tribunal de Justiça Militar do Estado. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.193/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Colégio Santa Maria pelo
transcurso do 100° aniversário de sua criação. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.194/2003, da Deputada Lúcia Pacífico, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente da COPASA-MG informações relativas ao
cumprimento da lei que prevê a instalação de equipamento eliminador
de ar na tubulação de água.

N° 1.195/2003, da Deputada Lúcia Pacífico, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente da CEMIG informações sobre a política de
centralização e terceirização que vem sendo adotada por essa
empresa. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N°1.196/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Rede Globo Minas pela realização do
programa "Terra de Minas". (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.197/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
reconstituição de pavimentos de vias públicas danificados em
decorrência de obras em redes de esgoto e água, no Município de
Periquito. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.198/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que não seja
implementada a centralização de seus serviços em cidades-pólo. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 1.199/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se

5 41
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destine uma viatura ao destacamento dessa corporação em
Cascalho Rico. (- A Comissão de Segurança Pública.)

N° 1.200/2003, do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se prestem
informações sobre a situação dos aprovados no concurso público da
FHEMIG realizado em 2002.

N° 1.20112003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Delegada de Polícia da Comarca de Santa Luzia
com vistas ao encaminhamento de cópias dos inquéritos policiais em
curso ou já encerrados relativos a exploração e maus-tratos contra
idosos em instituições asilares. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.202/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
prestem informações sobre a intenção do Governo de desativar
delegacias de tóxicos e de furto de veículos. (- Semelhante proposição
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Célio Moreira. Anexe-se
ao Requerimento n° 624/2003, nos termos do § 2° do art. 173 do
Regimento Interno.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Helvécio, Maria Olivia (2) e Dalmo Ribeiro Silva (5).
Questões de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, há cerca de três meses,
solicitamos a instalação de uma CPI para investigar uma negociata
realizada entre a COHAB, a Empresa Araguaia e o Município de
Santa Luzia, com relação a um terreno que acabou totalmente
irregular. Esta Casa não se pronunciou com relação a esse pedido de
instalação de CPI, como também com relação a outros cinco feitos
anteriormente.

Hoje surpreendeu-me, em um pedido de instalação de CPI para
investigar sonegação por parte de montadoras de automóveis em
Minas Gerais, a indicação de dois Deputados do PT-PCdoB, maioria
nesta Casa, com quase 40 Deputados. Se estão pretendendo que a
investigação acabe em "pizza", colocaremos a boca no mundo. Não
adianta indicar pessoas para impedir a divulgação de fatos
gravíssimos. Indicaram dois Deputados do PT para uma investigação
da FIAT, no Município de Betim. Isso é lamentável. Muito obrigado.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente e Srs.

Deputados, nesta Casa, há cinco meses, apresentei um projeto de lei
para que o DETRAN, nos documentos de todos os carros sinistrados,
anexasse essa observação.

Comunico a esta Casa que o projeto era inconstitucional, e a Rede
Globo insiste em cobrar essa posição. Tenho certeza absoluta de que
a força da Globo é maior do que a desta Casa, porque os pedidos
serão atendidos. Esta Casa mais uma vez ficará para trás. O que a
Globo está falando, falei há seis meses. Depois gostaria de detalhar
para os companheiros essa averiguação. Obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Deputado Federal Nárcio Rodrigues.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.
• Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, ressalto a importância do evento ocorrido ontem
em Pouso Alegre, onde estiveram presentes vários Deputados desta
Casa. Lá foi dada uma aula de democracia pelo Governador Aécio
Neves e pelo Presidente Lula. Vemos que a política está mudando, a
conscientização e o amadurecimento da classe política estão se
aperfeiçoando. Todos sabemos da importância da conclusão da BR-
381, que fora prometida em anos anteriores, mas somente agora
estão sendo liberados os recursos. Tenho a certeza de que esse
corredor de transportes - que não servirá apenas aos mineiros, mas
aos brasileiros - se transformará em marco de desenvolvimento
industrial deste País.

Embôra sejamos de partidos diferentes, vejo na pessoa do
Governador Aécio Neves e do Presidente Lula grande afinidade na
busca dos interesses do Estado. Assisti à iniciativa do Governador,
ainda no período de transição, de trazer o então Presidente eleito a
Minas Gerais, em especial a Araxá, oportunidade em que foram
debatidas, com os Governadores eleitos do PSDB, questões
importantes. Sob a liderança do Governador Aécio Neves, discute-se
a melhor distribuição de recursos, principalmente os provenientes dos
combustíveis, dos quais se garantiu parcela para os Estados.
Sinalizou-se quanto à possibilidade de levar parte dos recursos da
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CPMF para o CMF. Se isso acontecer, mais uma vez o Governador
dará importante passo, não só trazendo mais recursos para o Estado,
mas para ajudar os municípios mineiros que estão à beira do caos, da
falência.

No encontro que será promovido pela Assembléia Legislativa no
próximo dia 26, quando esperamos contar com a presença de todos
os Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas e entidades
representativas dos municípios de Minas Gerais, objetivaremos
descobrir o melhor caminho para avançar, conseguir recursos para
nossos municípios. No encontro com o Presidente, pudemos contar
também com a presença do ex-colega deputado Anderson Adauto,
hoje Ministro dos Transportes. Ressalte-se a importância de termos
um mineiro à frente de tão expressivo ministério, condição que, sem
dúvida, contribui para a liberação dos recursos destinados à obra da
BR-381. Mais do que para relatar tudo isso, o motivo pelo qual ocupo
esta tribuna é ressaltar o que foi dito ontem pelo Presidente Lula.

O dinheiro é escasso, o que requer seu gerenciamento. E preciso ter
uma administração de todos os municípios no País. E ele dizia que, no
Brasil, existem várias obras iniciadas e não concluídas. Foram citados,
como exemplo, os metrôs de Belo Horizonte, Fortaleza e do Rio
Grande do Sul. A cada ano, por iniciativas das bancadas de cada
Estado, aloca-se, no orçamento, recursos para ampliar e tentar
concluir a obra desse importante corredor de transporte de massa,
subsidiado, mas que não é concluído.

Em Minas Gerais, há mais de 20 anos, iniciou-se um projeto para o
qual se esperava conclusão imediata, mas que se arrastou ao longo
do tempo. Tivemos a presença do Dr. João Luís, da CBTU, na
Comissão Especial, para tratar da conclusão do metrô, o qual jogou
um balde de água fria em todos, principalmente nos membros da
Comissão, quando disse que a conclusão da obra do metrô poderia
demorar 40, 50 anos. Mas ontem, na fala do Presidente Lula, senti
que existe esperança: a de não levar recursos para vários metrôs,
mas priorizar aquele que é mais importante. E, na sua fala, ele deu a
entender que o metrô de Belo Horizonte é o que mais precisa de ser
concluído, pois já se arrasta ao longo dos anos. Trata-se de uma obra
importante, que traz para Minas Gerais essa grande esperança.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Gostaria de parabenizá-
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lo. Assistimos em Pouso Alegre, ontem, a uma aula de como deve
ser a política no Brasil. Todos os interesses e forças políticas têm de
convergir para que o Brasil possa readquirir sua condição de um país
decente, justo, que se desenvolve e gera empregos. E o que for do
interesse de Minas, nós, que somos da Bancada da Oposição,
estamos sempre prontos a apoiar.

O Presidente Lula e o Governador Aécio Neves deram, como V.
Exa. acaba de falar, essa lição, mais uma vez. Temos um Governo
Federal comprometido com Minas, ao contrário do que foi feito em
outros anos. Mas não estamos preocupados com o passado, que
deve representar momento de aprendizagem. Devemos marchar para
frente.

Quanto ao metrô, Deputado Ivair Nogueira, V. Exa. está coberto de
razão. Ele é o mais antigo do Brasil, com mais de 21 anos de obra,
sem conclusão. Já deveria estar vindo de Betim. O Barreiro deveria
estar pronto. Deveríamos estar discutindo os outros ramais, mas nem
a primeira etapa foi concluída.

O Presidente Lula, durante a campanha, foi o único candidato que
recebeu do Comitê Suprapartidário Popular Pró-Metrô a reinvidicação,
não só de Belo Horizonte, mas também da Região Metropolitana, para
que fosse priorizado nosso metrô. Todos os outros candidatos
receberam e sequer mencionaram esse compromisso. E ele reafirmou
seu compromisso ontem, em Pouso Alegre, não só para o
Governador, mas também para todos os mineiros.

V. Exa. está absolutamente correto. A luta do metrô não é só de um
partido, mas de todos nós. Ele é fundamental para resolver o
problema da nossa Região Metropolitana. Precisa sair de Confins e
resolver o problema do nosso aeroporto. Sair de Betim, entrar em
Neves e outras cidades. O nosso metrô sairá do papel, pois o
Presidente Lula assumiu o compromisso de, no seu Governo, terminar
essas etapas, e já temos o projeto e o início das outras etapas.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Prestei atenção nas
palavras ditas por V. Exa. e pelo Deputado Roberto Carvalho,
majoritário em Belo Horizonte, expondo suas preocupações no
tocante às obras do metrô. São preocupações suprapartidárias,
divididas por todos nós.

0 Presidente Lula anunciou, ontem, que priorizará as obras do
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metrô. Está se redimindo do erro que cometeu no início do
mandato, quando cortou 85% do orçamento do Ministério das
Cidades, que administra a CBTU, órgão que constrói o metrô de Belo
Horizonte. Cortou, conseqüentemente, quase a totalidade da verba
destinada às obras do metrô. Deveria ter feito isso antes, visto que é
obra reclamada por todos os mineiros, e não após oito meses de
governo. Espero que nos quatro meses restantes do ano destine os
recursos para a finalização da sinalização da Estação Vilarinho.

Infelizmente teremos de deixar a questão do Barreiro mais para a
frente. Tomara que não. Tomara que esteja errado, mas vamos, pelo
menos, priorizar a questão da sinalização da Vilarinho, para ligarmos
o metrô até Venda Nova. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Ivair Nogueira, que mora em Betim, pelo pronunciamento
oportuno quanto às ações do Presidente junto ao Governo do Estado,
unindo esforços suprapartidários, pensando no povo mineiro.

Muitos recursos estavam no orçamento, mas não disponíveis para
as obras. Dessa forma houve, no início do ano, necessidade de que o
Governo Lula suspendesse temporariamente as obras.

Uniremos esforços em Betim. A Deputada Maria do Carmo tem tido
várias iniciativas nesse sentido. Sabendo da preocupação de V. Exa.,
queremos somar esforços para que o metrô vá até o Barreiro e até
Betim o mais breve possível. Isso não é possível só com recursos
municipais, conforme muitos têm dito. E preciso recurso federal.

O Deputado Ivair Nogueira - O orçamento do Governo Lula será
elaborado este ano. Ele terá a oportunidade de apresentar sugestões
a respeito das obras que pretende fazer. Cumprimento o Deputado
Robertb Carvalho, pois trouxe à discussão o plano diretor da Região
Metropolitana.

A RMBH deve ter um órgão capaz de gerenciar, planejar e executar
os projetos. O transporte coletivo é discutido pela CBTU, pelo DER e
pelas empresas de ônibus, não havendo quem tenha a palavra final.
Vimos o crescimento desordenado por falta de planejamento.
Comungo com os ideais da proposta do Deputado Roberto Carvalho.
A RMBH tem assuntos comuns, como transporte coletivo, tratamento
da água, coleta de lixo e vários outros, que só serão resolvidos se
tratados como se fossem parte de um grande consórcio.
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Teremos oportunidade para um grande debate. A RMBH precisa

colocar isso em pauta. Faço uma denúncia: temos na alça rodoviária o
grande exemplo do dinheiro público mal aplicado. Temos uma alça
que não foi concluída. Trarei, numa próxima oportunidade, os
números de uma obra que nos foi deixada inacabada, mostrando
como o dinheiro público foi jogado fora. Essa alça interligará a BR-381
à Via Expressa, em Betim, que se encontra sem ligação nenhuma.
Quero debater esse assunto com os colegas, pois é de fundamental
importância e vai ao encontro do que o Ministro e o Presidente da
República prometeram: dar prioridade às obras inacabadas.

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

Deputados, a respeito do pronunciamento do colega que me
antecedeu, lembro o que foi dito textualmente pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em Pouso Alegre, ao nosso Governador: "Aécio,
dê-me uma cópia do PPP, para que possa levá-la a Brasília, pois
quero entregá-la ao Ministro Mantega". Disse, ainda, que esse projeto
está excelente.

O assunto que nos traz à tribuna é a dificuldade de acesso dos
jovens brasileiros ao ensino superior, o que configura um problema
muito sério, levando-se em conta que a educação representa, antes
de tudo, um instrumento de promoção da cidadania, consistindo
também em ferramenta fundamental para o desenvolvimento e a
inserção competitiva de qualquer nação no mundo.

As famílias que auferem renda de até três salários mínimos por mês
representam 40% de nossa população, mas respondem apenas por
5% das matriculas no ensino superior. Com efeito, os anos 90 foram
marcados por avanços significativos no que se refere à
universalização do ensino fundamental e médio no Brasil, o que não
ocorreu com o ensino superior. Ao contrário, o sonho do brasileiro da
camada mais pobre de chegar à universidade continuava tão distante
no final da década de 90 quanto era no seu início, apesar do aumento
da oferta de vagas.

Infelizmente, aqueles que podem freqüentar cursinhos, que têm
ambiente apropriado em casa para estudar - a camada mais rica -,
vão para a universidade pública estudar de graça. São considerados a
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elite econômica e intelectual brasileira. E hora de verificarmos o
papel das nossas universidades públicas, o papel que devem exercer
para, de certa maneira, atender à parcela mais pobre da população
que conclui o ensino médio público.

Preocupada e comovida com essa situação, apresentei a esta Casa
uma proposta que reserva 50% das vagas da UNIMONTES para os
alunos carentes da rede pública do Norte, do Jequitinhonha e do
Mucuri. Segundo estudos realizados pelo MEC, em 1996, 74% dos
inscritos nos vestibulares das universidades estatais eram alunos da
rede pública, enquanto que os 26% restantes eram originários da rede
privada de ensino médio. No entanto, ao observarmos os resultados,
verificamos que 55% dos aprovados eram oriundos das escolas de
ensino privado, e apenas 45% vinham das escolas de ensino público.

Essas distorções no acesso ao ensino superior constituem perverso
mecanismo de reprodução das desigualdades sociais. Como o ensino
superior público só é acessível aos mais ricos, cria-se o nefasto
círculo vicioso em que os mais pobres não conseguem estudar, por
isso não conseguem sair da pobreza. Em face dessa injustiça do
quadro reinante, algumas iniciativas começaram a ser articuladas em
vários Estados brasileiros. Em Brasília, discutem-se as cotas para os
negros; o Rio de Janeiro reservou 50% das vagas no último vestibular
para alunos da rede pública. Dessas, 40% são para os negros.

Essas iniciativas são meritórias e representam inegável avanço no
combate à discriminação e às desigualdades. As ações em curso são
alvo de duras críticas por parte de setores que defendem o
prosseguimento da elitização do nosso ensino superior. Alegam que a
política de cotas configura medida discriminatória em detrimento dos
brancos, dos egressos da escola privada ou dos candidatos de maior
renda. Na verdade, as cotas não apenas são legais, como já se
incorporaram ao cotidiano brasileiro. Elas beneficiam, por exemplo,
portadores de deficiências - que têm vagas reservadas nos concursos
públicos - e as mulheres, a quem são assegurados 30% das vagas
nas listagens a cargos eletivos, formuladas por partidos políticos. O
próprio Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho
definiram cota de 20% para os negros na contratação de funcionários,
e jamais se soube de qualquer contestação dessas políticas.

Indo mais longe, basta lembrar que a Constituição Federal está
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repleta de dispositivos que determinam a chamada "discriminação
positiva", ou seja, propõem um tratamento diferenciado, porém, em
prol da igualdade. Incluem-se nesse caso os tributos diferenciados, a
Defensoria Pública, proteções diversas ao índio, à criança e ao
adolescente. Afinal, isonomia não quer dizer necessariamente
igualdade de tratamento, mas de oportunidades.

A situação atual - esta sim - é altamente discriminatória. O ensino
superior nas instituições públicas não pode continuar sendo privilégio
dos mais ricos, mecanismo de perpetuação e de agravamento das
desigualdades sociais. O intuito do meu projeto é induzir, em médio
prazo, uma significativa distribuição de renda, haja vista que, com sua
aprovação, teremos a inclusão de milhares de jovens no sistema
público de ensino superior.

Vale ressaltar que o mérito acadêmico, como critério
constitucionalmente determinado de acesso ao ensino superior, ficará
integralmente preservado, pois, dentro dos 50% das vagas que serão
destinadas ao segmento de baixa renda, serão admitidos aqueles que
melhor classificação obtiverem no exame vestibular.

O meu projeto tem como objetivo oferecer às classes mais baixas -
ao filho do pedreiro, do gari e outros - condições de ascensão
similares àquelas de que gozam os filhos de classes abastadas, ou
seja, a oportunidade de expressar e desenvolver talentos e vocações.

As estatísticas evidenciam que os filhos das camadas médias e altas
da sociedade se apropriam atualmente da maioria esmagadora das
vagas nas instituições públicas de ensino superior. Ao trabalhador só
restam as faculdades pagas, onde pode estudar à noite, caso suporte
o custo das mensalidades.

E preciso inverter essa tendência, pois a sociedade brasileira tem
muito a perder com a persistência do atual quadro de desigualdades.
A exclusão social e econômica é intolerável. Milhões de brasileiros
estão privados do direito de competir em igualdade de condições, em
virtude da sua situação de pobreza ou da cor da sua pele. Muito
obrigada.

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

Deputados, amigos, telespectadores da TV Assembléia, assessores
desta Casa.
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Ocupo esta tribuna para manifestar e ratificar a alegria do Sul de

Minas, por ter recepcionado ontem o Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, o Governador Aécio Neves, o Ministro dos
Transportes Anderson Adauto, parlamentares estaduais e federais e
Secretários de Estado. A região, sem dúvida, sentiu-se engrandecida,
nesse momento histórico, por recepcionar e acolher ilustres figuras
políticas do cenário nacional.

Contamos com a presença de mais de 300 Prefeitos de Minas
Gerais e de São Paulo, compartilhando desse momento extraordinário
e ímpar, em que o Presidente Luta determinou a continuidade das
obras do maior eixo de comunicação rodoviário do Brasil, a Fernão
Dias.

Ouvimos as palavras firmes, sinceras e corretas do Governador
Aécio Neves, cobrador vigilante e defensor do pacto federativo,
quanto à distribuição de recursos para os municípios. Manifestou
publicamente sua preocupação com relação à reforma tributária. Esse
importante projeto para o Brasil encontra-se em fase de discussão.

Naquele instante, o Governador Aécio Neves, sempre preocupado
com os problemas de Minas Gerais e do Brasil, pôde, pelo sentimento
e conhecimento de grande parlamentar, cobrar do Presidente Lula que
Minas Gerais tenha voz e direitos garantidos na reforma tributária. Por
isso ratifico as palavras do Deputado Ivair Nogueira, que se preocupa
com o Estado, ao Presidente Lula.

Foi um dos momentos históricos para a região Sul de Minas, que, há
mais de 10 anos espera, aflita, pelo término da Femão Dias e para a
recuperação da BR-459, que liga Itajubá a Poços de Caldas.
Agradeço publicamente ao Ministro Anderson Adauto, que tanto se
empenhou pela recuperação desse trecho rodoviário.

Outro assunto me traz à tribuna. Estamos alegres porque
recebemos, nas Comissões de Administração Pública e de Assuntos
Municipais, no último dia 13, quase 90 Prefeitos e autoridades.
Trouxeram-nos suas preocupações, sentimento e angústia em
decorrência da dificuldade vivida pelos municípios e reivindicaram o
cumprimento do pacto federativo. No próximo dia 26, continuaremos a
discussão, com a presença maciça dos Prefeitos, para que esta Casa,
em gesto de dever para com o povo mineiro, acompanhe as
reivindicações. Nessa fase derradeira, encontrando-nos com o grande

rÀ



485
mineiro Virgílio Guimarães, sensibilizaremos S. Exa. para que
sejam satisfeitos os anseios dos municípios mineiros na reforma
tributária.

Portanto, convoco Prefeitos e parlamentares a se reunirem no dia
26, em momento memorável, para que esta Casa seja solidária aos
Prefeitos. Firmada e formada, independentemente de cor partidária e
região, nossa caravana sairá em defesa do municipalismo, já que o
município representa a célula "mater" do Estado. Temos de garantir
recursos financeiros a todos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Parabenizo seu
pronunciamento, principalmente na jornada em favor de solução ou
maior transparência no relacionamento arranhado dos municípios com
a União. Também o cumprimento por elogiar publicamente o Ministro
Anderson Adauto.

O Ministro Anderson Adauto, acima de tudo, demonstra competência
e conhecimento, pois sabe o que ocorre não só em Minas Gerais, mas
também no País. Aliás, sua postura é invejável. Não raras vezes,
deparamo-nos com o Ministro, em audiência com o Presidente Lula,
mostrando a realidade da malha viária brasileira, principalmente de
Minas Gerais. Anderson Adauto ajuda-nos a continuar o trabalho de
recuperação da BR-381, importante rodovia que liga Minas a outros
Estados do Brasil. Parabenizo-o pelo trabalho que realiza, visando à
recuperação de outras rodovias federais, também importantes, que se
encontram sucateadas tanto no Sul, como é do nosso conhecimento,
quanto no Norte, que V. Exa. conhece muito bem.

Agendamos audiência com o Ministro para a semana que vem, em
Brasília. Convido V. Exa. para irmos a essa cidade mostrar a
premência e a necessidade de assegurar recursos para 2003 e,
principalmente, 2004, a fim de que sejam recuperadas as rodovias
federais. Se assim não for, amargaremos, principalmente no período
chuvoso, a dramática situação dos motoristas.

Digo ao povo mineiro que, mais uma vez, estaremos em Brasília
para pedir a recuperação da BR-135 e da BR-369, tão bem
defendidas por V. Exa. no ano passado. Esperamos sair com
resultado altamente positivo, pois confiamos plenamente no Ministro
Anderson Adauto. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Saúdo a
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Deputada Ana Maria, que trouxe a esta tribuna assunto importante
sobre o ensino superior. Entretanto, vou mais além. O financiamento
do ensino aos alunos do curso superior me preocupa. Quantos
Deputados e Deputadas recebem, de suas bases, solicitação de
intervenção para a obtenção do FIES? Sabemos perfeitamente que
não se trata de escolha política. Precisamos, porém, conhecer o
mecanismo de seleção.

Desde quando assumimos o 1° mandato promovemos constantes
debates. Certa vez, escrevemos artigo dizendo que o FIES é um
verdadeiro engodo aos estudantes superiores. Novamente
denunciamos, de maneira clara e veemente, como tem sido o
atendimento de milhares de pedidos dos alunos para o crédito
educativo.

Há pouco tempo, quando o Deputado Paulo Piau presidia a
Comissão de Educação, apresentamos discussão ampla para
conhecer, de perto, o verdadeiro funcionamento e mecanismo para o
atendimento do FIES. Para a nossa surpresa, não houve
absolutamente ninguém do Governo Federal e, muito menos, da CEF,
para explicar à Comissão os critérios básicos para o atendimento do
FIES.

Protocolamos novo requerimento à Comissão de Educação, para
que se desloque a Brasília e, efetivamente, conheça os critérios, os
atendimentos e, particularmente, as escolas superiores cadastradas
no FIES. Sabemos perfeitamente que a intenção do Governo Federal
é conceder aos alunos qualidade de ensino de Primeiro Mundo.
Porém, em contrapartida, deve propiciar, no mínimo, atendimento,
parcelamento e crédito, para que o aluno possa, mediante o aval de
seus pais, parentes e amigos, custear seu ensino.

Há informações de que pouquíssimas escolas superiores de Minas
Gerais aderiram ao programa FIES.

Quero lançar essa preocupação, porque o programa existe. A CEF
tem se comunicado reiteradamente com as universidades, para
aderirem ao programa, mas poucas têm tido o interesse de apresentar
quantas vagas poderão ser disponibilizadas, trazendo aos alunos
grande expectativa e, para aqueles que não têm condições de arcar
com seus estudos, constrangimento. E necessário que nossa
Comissão reaja neste momento, porque está terminando, no próximo
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dia 22, o prazo de inscrição para os alunos do Estado. Queremos,
Sr. Presidente, que esta matéria seja tratada em regime de urgência,
porque temos milhares de alunos aguardando a relação das
universidades que fazem parte do programa do Crédito Educativo.

Tenho certeza de que a Comissão de Educação desta Casa,
juntamente com a Mesa Diretora, conseguirá audiência em Brasília,
com o Sr. Ministro da Educação, para que este assunto seja tratado
com absoluta seriedade. Os Deputados não conhecem a exata
dimensão do prejuízo causado aos alunos pela falta de disponibilidade
de vagas para o Crédito Educativo. As informações não
correspondem, em nenhum momento, à realidade. Nossa Comissão
estará presente em Brasília para garantir vagas aos nossos alunos.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, telespectadores da TV Assembléia, todos que nos
acompanham das galerias, estou aqui para falar de uma matéria
publicada no jornal "O Tempo", dia 16 último, dando-nos conta de que
o Governo de Minas ainda tem para receber R$377.000.000,00,
denominados 'ativos parte ruim", oriundos das privatizações do
BEMGE e do CREDIREAL. Fiquei muito feliz com o teor dessa
reportagem, pois, decididamente, com a colaboração dos demais
pares da administração passada, pude contribuir para que o Governo
recuperasse R$520.000.000,00. E, apesar de não podermos estimar
data precisa, ainda recuperará mais R$377.000.000,00. O que bastou
para mim foi que o Projeto de Lei n° 279/99, que apresentei no meu
primeiro mandato, foi o passo inicial para a criação da Lei n° 13.439,
que autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos, os
créditos e os bens imóveis da extinta MinasCaixa e os adquiridos pelo
Estado no processo de alienação das ações representativas do
controle acionário do CREDIREAL e do BEMGE, além de outras
providências.

Esse projeto, de minha autoria, foi melhorado e teve seus objetivos
ampliados pelas comissões da Casa. O projeto autorizava a
negociação das dívidas com grande redução de valores, para
compensar os juros exorbitantes cobrados na época, o que

5s



488
beneficiaria - e beneficiou - os devedores, possibilitando a
realização de acordo para que, então, efetuassem o pagamento. Fico
contente por saber que meu trabalho parlamentar nesta Casa está
rendendo frutos, ajudando muitos a acertarem suas dívidas,
beneficiando-se dessa lei. Cumprimos, assim, mais uma vez o nosso
compromisso com os nossos eleitores.

Quanto a essa lei, é bom informar às pessoas que ainda têm dívidas
remanescentes desses três Bancos que eram do Estado, a extinta
MinasCaixa, o BEMGE e o CREDIREAL, que devem procurar o
BDMG, porque as condições que favorecem o entendimento e o
acerto são extremamente facilitadas, para que cada uma acerte
definitivamente suas dividas e possa ter regulamentada sua situação
nesse aspecto.

Outro assunto de grande importância é uma correspondência
enviada pela Plantar S.A., empresa especializada na cultura do
eucalipto, à Comissão de Meio Ambiente, há cerca de dois meses, em
que a empresa declara-se inocente em relação às acusações
debatidas na reunião da Comissão de Meio Ambiente do dia 18 de
junho deste ano. Segundo a Plantar, as condições de trabalho
oferecidas por ela sempre se pautaram pela dignidade, pela
integridade, pelo respeito e pela valorização do ser humano. A
empresa oferece benefícios sociais aos seus empregados e cumpre
rigorosamente a legislação trabalhista, sendo regularmente fiscalizada
pela Delegacia Regional do Trabalho; mantém diálogo com o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais; é certificada pela 130 900 e é
considerada, pela Fundação ABRINQ, uma empresa amiga da
criança.

Cita a referida correspondência que a Plantar, em parceria com o
Fundo Protótipo de Carbono do Banco Mundial, foi a primeira empresa
brasileira a implementar um Projeto de Créditos de Carbono no âmbito
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -, do Protocolo de
Kyoto, localizado na região de Curvelo.

Por fim, a Plantar convida os membros da Comissão de Meio
Ambiente a visitar sua unidade do Projeto de Créditos de Carbono, na
região de Curvelo.

A referida correspondência chamou a minha atenção, principalmente
pelo fato de que sou majoritário em toda a região de Curvelo, conheço
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as instalações daquela empresa e sei que, recentemente, uma
ONG com escritório no Uruguai apresentou relatório equivocado sobre
o trabalho desenvolvido pela Plantar, que foi amplamente defendida
pelas autoridades, pela imprensa e por seus empregados.

Complemento meu relato dizendo que conheço bem o trabalho
desenvolvido pela Plantar na região de Curvelo, empresa que sempre
mereceu nosso respeito e apoio. A Plantar é parceira em várias
atividades realizadas pela administração municipal da minha terra.
Portanto, conclamo os Deputados da Comissão de Meio Ambiente a
visitá-la. Certamente gostaria de acompanhá-los, para atestar a
veracidade das declarações dessa emprsa, respeitada nos vários
Estados onde atua e gera cerca de 7 mil empregos diretos. Não tenho
autorização para defendê-la, mas digo isso por conhecê-la bem. Se
fosse o contrário, seria o primeiro a relatar e pedir providências à
nossa Comissão. A Plantar está convidando-nos, e reforço o convite.
A Comissão está cumprindo o seu papel, pois deve pesquisar toda
informação recebida. Acompanharei os colegas com o maior prazer,
para ver de perto o trabalho exercido por essa empresa, que prima
pelo zelo e pela competência, olhando com cuidado - o que não é
nenhum favor, mas obrigação - a questão dos empregados. Reforço,
portanto, o convite feito pela Plantar aos colegas da Comissão de
Meio Ambiente.

Antes de encerrar, reforço a questão das estradas. Tive
oportunidade de ir a Montes Claros, utilizando a BR-135, que está em
estado de calamidade. E impossível aceitarmos essa situação e nos
calarmos. E necessário nos empenharmos, o mais rápido possível,
principalmente o antigo DER, hoje DNIT, para que seja feita nessa
estrada, pelo menos, uma operação tapa-buracos emergencial. Dói
em nossos corações observar várias pessoas com seus carros
quebrados ou tirando todos os pertences do bagageiro para trocar
pneu, correndo grande risco de sofrer um acidente.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Nobre Deputado
Doutor Viana, cumprimento-o pelo seu pronunciamento no que diz
respeito às estradas. Também somos vítimas dessa situação em
nossa região, a qual V. Exa. bem conhece. Há alguns meses foi
realizada operação tapa-buracos na Rodovia do Milho - a MG-354 -,
que hoje, infelizmente, está toda esburacada, tornando quase inviável
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o acesso à nossa região. Também a BR-365, uma das rodovias
mais importantes que cortam o nosso Estado, está em condição
bastante precária. Por várias vezes foi prometido o seu recapeamento.
O próprio Ministro Anderson Adauto, quando esteve em Patos de
Minas com o Presidente da Comissão de Transporte da Câmara dos
Deputados, Deputado Romeu Queiroz, o prometeu, mas até agora
nada foi concretizado. Infelizmente uma operação tapa-buracos não
adianta mais, devido à grave situação em que a estrada se encontra.

Gostaria de aproveitar a presença de V. Exa. nesta tribuna para
comunicar à Casa o acontecimento do encontro dos Prefeitos de todo
o País em Brasília, para discutir a questão da divisão do bolo da União
em relação aos municípios. Junto com a Bancada do PFL, V. Exa.
participou do encontro e pôde ver a grande expectativa de mais de
600 Prefeitos que estavam no Plenário Petrônio Portela participando
daquele debate, promovido pelo PFL.

O PFL está levantando a bandeira do municipalismo, porque
entende que as Prefeituras têm atravessado grandes dificuldades,
principalmente as pequenas.

De acordo com a Constituição de 1988, o bolo dividido entre os
municípios vinha da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI -
cerca de 65% -, mas hoje esse quadro mudou: o Imposto está em
torno de 45%, e as contribuições, em torno de 55%, o que diminuiu
em muito a parte do município, inviabilizando uma boa administração
do município, que é a base da Federação.

Mais uma vez queremos tornar pública nossa expectativa de nos
unirmos, para conseguir que o Congresso modifique a situação e
acolha a emenda do PFL, propondo a divisão de toda a arrecadação
entre a União, os Estados e os municípios. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço, nobre colega. Reforço que,
há dois meses, pedi uma audiência com o Ministro Anderson Adauto,
mas estamos esperando, pois sua agenda é muito cheia. Iremos
reivindicar ao terceiro Ministro consecutivo a realização do
recapeamento da BR-135, pois não adianta mais fazer a operação
tapa-buracos, uma vez que a sobrecarga de trânsito é enorme.

Quanto à reforma tributária, fizemos uma discussão recente no
programa "Assembléia Debate" e colocamos a necessidade de fazer
uma melhor distribuição da arrecadação da União entre os municípios,

-



491
pois sem Estados e municípios fortes não há um país forte. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

registrar a importância do encontro ocorrido ontem, em Pouso Alegre,
em que estiveram presentes o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o
Ministro dos Transportes Anderson Adauto e o brilhante Governador
Aécio Neves.

Há muito tempo, estamos testemunhando uma grande luta em
busca da concretização das obras da Fernão Dias, essencial para o
desenvolvimento de Minas e do País. Ontem, demonstrando uma
grande sensibilidade e um carinho especial com os mineiros, o
Ministro Anderson Adauto, do PL, que vem realizando um brilhante
trabalho à frente desse Ministério, e o Governador Aécio Neves, que
tem travado uma luta espetacular para trazer recursos expressivos a
Minas Gerais, ao lado de nosso Presidente, trouxeram notícias boas e
importantes, que redundarão em recursos expressivos para a
concretização de grande parte das obras da Fernão Dias.

Dessa forma, Sr. Presidente, Minas irá reencontrar seu caminho. O
nosso Ministro está reestruturando o Ministério dos Transportes e
procurando, em todos os instantes, pautar-se pela correção, pelo zelo
da coisa pública e, sobretudo, pela probidade. Temos grande
confiança de que o Ministro Anderson Adauto, ao lado do Presidente
Lula e com a liderança do Governador Aécio Neves, terá oportunidade
de trazer recursos muito importantes para o reequilíbrio de Minas e
sua recolocação em lugar de destaque no cenário nacional.

Aproieito o momento para fazer grande chamamento para um
manifesto da maior importância a ser realizado nesta Assembléia
Legislativa, no próximo dia 26, pela iniciativa dos nossos pares e
colegas. Esta Casa gritará, mais do que nunca, pela defesa dos
interesses maiores das cidades mineiras, sobretudo as mais carentes.
Temos de sensibilizar o Presidente e os demais colegas para a
importância do Projeto de Lei n° 23, que trata especificamente da
redistribuição do ICMS no Estado. Há muitas injustiças, contrastes e
diferenças. A cidade de Cachoeira Dourada, por exemplo, tem uma
renda "per capita" de mais de R$300,00, mas, tristemente,
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observamos que Ribeirão das Neves tem uma renda de R$2,00
"per capita" e lbirité, R$3,00. Santa Luzia, Sabará e as cidades do
Jequitinhonha e do Norte de Minas não têm água, ambulância, saúde
nem assistência.

Nada é melhor que esse projeto de lei, que tramita nesta Casa, para
darmos uma rápida resposta positiva e importante aos interesses e ao
clamor dos municípios mineiros.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Somo-me a V. Exa. não
apenas relativamente a essa questão fundamental que expôs. E
importante a redistribução mais justa, a fim de contemplar centenas de
municípios mineiros, para que o progresso ocorra de maneira
harmoniosa e cristã. Como cidadãos, como cristãos e como
representantes públicos, não podemos aceitar essa situação fiscal, em
que alguns municípios recebem uma receita fiscal "per capita" de
F1$1,90 por mês, enquanto outros recebem R$200,00. Esse valor não
é grande, mas a diferença é absurda. E inadmissível pensar que uma
determinada cidade tem condições de oferecer serviços a um cidadão
pelo valor de até R$200,00 por mês, não tendo outra condições de
oferecer mais do que R$1,90 "per capita", para gastos com saúde,
educação, limpeza urbana e outras necessidades.

Uno-me a V. Exa. quando relata o episódio ocorrido nesta semana,
em que se uniram os Governos Federal e Estadual na retomada das
obras da Fernão Dias, que é fundamental para o desenvolvimento de
Minas Gerais e do Brasil, marcando um tempo novo de diálogo entre
esses dois Governos e de soma de esforços. Nessa mesma direção
caminha o Governador Aécio Neves, buscando recursos
internacionais para asfaltar aquelas localidades dos grotões mineiros,
as quais não têm sequer acesso por asfalto aos grandes centros e às
demais localidades. Leandro Ferreira, localizada no Centro-Oeste de
Minas, precisa do asfaltamento concluído, como também o trecho que
liga São Tiago a Bom Sucesso, no Campo das Vertentes, e tantos
outros. O Governador já está recebendo os nossos apelos, e Minas
Gerais renasce para um tempo de desenvolvimento, mas é preciso
que, simultaneamente, haja um tempo de justiça fiscal. Parabéns,
Deputado Dinis Pinheiro, e obrigado pelo aparte.
O Deputado Dinis Pinheiro* - Obrigado pelo brilhante

pronunciamento. Realmente o Governador Aécio Neves tem sido
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muito feliz em sua caminhada. Com muito brilhantismo, capacidade
e extrema habilidade, tem obtido êxito em seus entendimentos,
principalmente com o Presidente Lula.

Há poucos dias conseguiu grande vitória, garantindo para Minas
parte dos recursos da CIDE, imprescindível à recuperação da malha
rodoviária do Estado. Esperamos, Deputado Chico Simões, contar
com sua valiosa contribuição, sobretudo na busca incansável da
distribuição dos recursos do ICMS em Minas Gerais. V. Exa.
acompanha nosso projeto, nosso trabalho e nossa luta. Como poucos
está vivenciando o estado de dificuldade e penúria em que se
encontra principalmente sua querida Coronel Fabriciano e região.
Tenho certeza de que, aprovando o Projeto de Lei n° 23, com grande
discussão, a Assembléia Legislativa estará dando a todo o País um
belo exemplo, a ser seguido e compartilhado pelos brasileiros.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Registro o empenho de V.
Exa. na luta pela justa distribuição dos tributos. Não só nossa Coronel
Fabriciano, mas também algumas cidades-dormitório e a sua lbirité
sofrem muito por estarem próximas a outras industrializadas - o que é
um prazer para nós. Porém em nossas cidades irão morar muitas
pessoas que trabalharão nas outras, que, por sua vez, receberão pelo
trabalho, enquanto nós, que temos a força da produção, ou seja, a
mão-de-obra, não seremos contemplados. Estaremos junto a V. Exa
para fazermos justiça.

Há muito o que fazer pelo Brasil, começando por políticas sociais
como saúde, educação e infra-estrutura, pois nossas rodovias
encontram-se totalmente sucateadas. Graças ao Governo de Lula,
cidadão de origem humilde, brasileiro, genuíno, que conhece nossas
dificuldades, está acontecendo o diálogo não só com o Governo de
Minas, mas também com os demais Governadores, a sociedade e o
cidadão comum.

Minas Gerais está sendo contemplada em todas as ações desse
Governo, por ação direta do Presidente Lula. Temos de reconhecer
que o Governo não faz nada sozinho. O Ministro Anderson Adauto,
trabalhador, ex-Presidente desta Casa e com quem mantemos intensa
amizade, foi citado. Porém é, no mínimo, injusto fazermos elogios
apenas a ele, esquecendo que por trás há um Presidente
compreensivo, que tem o compromisso de consertar o Brasil
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desmantelado, durante oito anos, pelo PSDB.

O Governo de Minas Gerais está usando bem sua influência e os
repasses da União, a fim de melhorar a vida do povo. Todavia temos
de pedir ação mais concreta, própria de Governo. Para tanto,
menciono a área da saúde. Basta abrirmos os jornais para
conhecermos a situação dos hospitais públicos, da Santa Casa, da
hemodiálise e dos funcionários da FHEMIG que passaram no
concurso mas não foram chamados, além da situação do IPSEMG,
onde estivemos hoje, conversando com a Presidente. Enquanto
membros da Comissão de Saúde, procuraremos o Governador do
Estado e o Secretário da Fazenda, porque já aprovamos autorização
de verba suplementar para pagar despesas feitas desde setembro
passado. Não podemos mais aceitar essa situação de braços
cruzados.

Os prestadores de serviço, com certeza, gastaram seu tempo e
material e pagaram caro e à vista. Infelizmente quem mexe com
saúde no Brasil não dispõe de prazo ao comprar material. Na maioria
das vezes, quem paga os prestadores de serviço é o poder público,
que não paga bem nem tem prazo certo para pagar. Solicitaremos do
Governador do Estado, que mostra querer acertar, que cumpra o
compromisso que fez com esta Casa e com os prestadores de
serviços, principalmente com os hospitais do interior, que vivem
essencialmente da prestação de serviços ao poder público. E preciso
que o Governador resolva a situação para que os serviços continuem
a ser prestados aos servidores públicos e aos usuários do SUS.

O Deputado Dinis Pinheiro* - O Governador tem dado
demonstrações claras e bastante fortes de apreço e dedicação a
Minas Gerais. No caso da saúde, todos tivemos oportunidade de aqui
aprovar projeto de lei, de sua iniciativa, solicitando a suplementação
para o pagamento dos hospitais conveniados ao IPSEMG.

Informo ao Deputado Chico Simões que amanhã esses pagamentos
estarão sendo efetuados. No que diz respeito ao concurso, 200
pessoas estão sendo contratadas pela FHEMIG. E importante
ressaltar esse espírito de solidariedade, essa boa-vontade nas
negociações, esse desprendimento, tanto do Governador Aécio Neves
quanto do Presidente Lula. Eles estão trabalhando com muito
respeito, com muita vontade de acertar, de construir uma Minas
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melhor e um Brasil mais fraterno.

Estamos muito confiantes no Governador Aécio Neves e no
Presidente Lula, que contam com a colaboração do Vice-Presidente
José Alencar, do PL, homem de larga experiência administrativa que
tem dado valorosa contribuição para o engrandecimento de Minas e
do nosso País.

* - Sem revisão do orador.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência lamenta informar ao Plenário que faleceu hoje, vítima
de um atentado à sede da ONU em Bagdá, o representante especial
das Nações Unidas no Iraque, o brasileiro Sérgio Vieira de Meio. O
atentado matou ainda outras dezesseis pessoas.

O diplomata Sérgio Vieira de Meio tinha a missão de reestruturar as
instituições iraquianas, a exemplo do que fez no processo de
redemocratização do Timor Leste, que conduziu com sucesso.

2 Parte (Ordem do Dia)
V Fase

Abertura de Inscrições
O Sr; Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, quando aparteamos o

Deputado Dinis Pinheiro e colocamos nossa preocupação com o
pagamento dos serviços prestados ao IPSEMG, ouvi que, a partir de
amanhã, esses pagamentos serão feitos. Gostaria, então, de solicitar
ao Deputado Dinis Pinheiro que comunicasse isso ao Presidente do
IPSEMG, porque estive lá agora, e, segundo me disse, ele não tem a
menor noção de quando esses pagamentos serão efetuados. Como
esta reunião está sendo vista por centenas, milhares de pessoas, pela
TV Assembléia, pediria ao atuante Deputado Dinis Pinheiro, Líder do
PL, que fizesse essa comunicação ao Presidente do IPSEMG, bem
como aos prestadores, que estão, com certeza, ansiosos pelo
recebimento dos serviços já prestados.

Aproveito estes 3 minutos para falar sobre o Parceria Público-
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Privada - o PPP. Em nome do PT, digo que não somos contra o
PPP. Pelo contrário, o PT e a esquerda sempre trabalham com a
participação dos setores público e privado. Não gostamos da
privatização. O PPP, aqui em Minas Gerais, neste momento, está
sendo proposto pelo Governador para criar muito mais um fato que
para ser aprovado. Ele sabe perfeitamente que, para aprovar o PPP
em Minas, é necessário aprová-lo em nível federal, pois envolve
alterações de leis federais, mexe na Lei n° 8.666, de licitações. Foi
muito mais um fato criado, como quando quis mandar para esta Casa,
no primeiro semestre, a reforma da Previdência para o Estado de
Minas Gerais, tendo de recuar até que fosse aprovada a reforma da
Previdência em nível federal. Da forma que o Governador Aécio
Neves, do PSDB, concebeu o PPP, não podemos votar. Quando
ouvimos a Deputada Ana Maria dizer que o Presidente Lula pediu a
cópia do PPP do Aécio, tivemos a certeza de que foi para analisar
aquilo que não pode ser feito em termos de União.

Da maneira como o projeto está sendo mandado, não é parceria,
mas iniciativa privada. Parasita o público, uma vez que dá autonomia
exagerada à iniciativa privada, a ponto de ter poder de Estado. Em
qualquer parceria público-privada, se o público, em nome da
sociedade, não assumir sua parte pecuniária, dar autorização ao
privado para tarifar o usuário é brincadeira. Imagine se, como Prefeito,
faço parceria, não pago e tarifo meus munícipes. Assim o País não
precisa mais de impostos. Não podemos aceitar isso. Fere a LRF,
quando o pagamento a essas parcerias é tratado como a divida
pública. Quer dizer então que pode faltar dinheiro para saúde,
educação e infra-estrutura, mas não pode faltar para a dívida pública?
Será mais uma divida que pagaremos nos mesmos moldes, quando é
dito que não é preciso estipular como será executada uma tarefa.
Busca-se o resultado. Isso está errado.

O Estado tem de exigir a explicação de como será feita a tarefa.
Suponhamos que um município faça um convênio, uma parceria, com
qualquer entidade para, por exemplo, tirar os meninos das ruas num
prazo de 60 dias. Findado o prazo, não há meninos nas ruas. E
preciso, pois, saber como saíram das ruas. Podem ter saído de
maneira correta, ou seja, com a construção de creches e escolas.
Porém podem ter saído de maneira não muito correta, por exemplo:
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podem ter sido comprados ônibus para exportar os meninos para
outras regiões. São coisas que devem ser discutidas.

Para se discutir PPP em Minas Gerais, ele tem de ser aprovado em
âmbito nacional, pois uma coisa está vinculada à outra. Esperamos e
temos certeza de que o Governo Lula não colocará o PPP para ser
aprovado na concepção neoliberal, da privatização. Não podemos
aceitar isso. Já venderam nossas estatais; não podemos permitir que
vendam o Estado.

Se o projeto do PPP vier e houver disposição para discuti-lo, tenho
certeza de que o Poder Legislativo de Minas cumprirá seu papel,
fazendo com que ele seja aprovado. Sem a parceria com o setor
privado, não teremos como investir e gerar empregos, pois já
sucatearam o Estado. E preciso, porém, que seja preservado o
Estado, enquanto ente forte, para defender o interesse de cada
munícipe e de cada morador do Estado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento,
de plano, da reunião, porque não temos quórum para discutir nem
apreciar a matéria da pauta.

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

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

ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 19/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Chamada para verificação de quórum; inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
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Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Aden Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - lrani Barbosa -
Jayro Lessa - João Biliar - José Henrique - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - 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 - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h1 Smin, a lista

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

i a Parte
Ata

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

2S 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. A Presidência, no uso do art.
257 do Regimento Interno, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para verificação de quórum.

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados. Não há
quórum para a continuação dos trabalhos.

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

Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9
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horas 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.

ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, EM 12/8/2003

As 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Biel Rocha, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta. O Presidente designa o Deputado Alberto Bejani como relator
do Requerimento n° 1.038/2003, de autoria do Deputado Leonardo
Moreira. 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 os 928, 940 a 943, 974, 975, 996, 1.030, 1.031 e
1.039/2003. O Requerimento n° 1.03812003 foi retirado de pauta por
determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir
pressupostos regimentais. Passa-se à 3 1 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (3), em que solicita
a realização de audiência pública desta Comissão no Distrito de Serra
Azul, Município de Mateus Leme, para discutir o crescimento da
criminalidade e a insegurança no local após o desativamento do
subdestacamento militar; seja formulado voto de congratulações com
o Chefe da Polícia Civil do Estado pelos relevantes trabalhos
prestados pela equipe da Delegacia Adjunta de Tóxicos e
Entorpecentes da ? Delegacia Regional de Segurança Pública de
Juiz de Fora e seja realizada audiência pública desta Comissão em
Itabira, com a presença da Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, com a
finalidade de apurar denúncias contra policiais militares em sua
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atuação na fiscalização ambiental de garimpos no aludido
município e na região; Alberto Bejani, em que solicita seja designado
um membro da Comissão para acompanhar operações policiais
visando coibir o roubo de cargas no Município de Barbacena.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Célio Moreira.
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 12/8/2003
As 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo
Moreira e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Biel Rocha. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 esclarece que a reunião se
destina a debater os acidentes advindos do uso de agrotóxicos e
informa que serão ouvidos os Srs. Wagner Soares Pinheiro Moura e
Artur Sena Avelar Nunes, respectivamente Inspetor-Chefe e Inspetor
Adjunto do CREA de Ponte Nova; José Fernando Domingues,
Coordenador Técnico de Meio Ambiente da EMATER; Jairo Darcy
Passos, Diretor da Secretaria de Assalariados da FETAEMG; Heitor
Schiavon Cougo e Renato Coutinho de Siqueira, engenheiros-
agrônomos do IMA; Antônio ídolo Dias, Coordenador da Área Rural do
FUNDACENTRO; João César Cardoso do Carmo e Miguel Angelo dos
Santos Sá, respectivamente Gerente Técnico e Conselheiro do CREA-
MG; Alice Soares, Diretora de Infra-Estrutura e Monitoramento da
FEAM, e Rodrigo de Almeida Pontes, Assessor Econômico da
FAEMG. Na condição de autora do requerimento que deu origem ao
debate, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, tece
considerações iniciais. Logo após, a Presidente passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
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segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Leonardo

Moreira - Fábio Avelar.
ATA DA 1 S REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 12/8/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das' Comissões os Deputados

Doutor Viana, Padre João, Gilberto Abramo e Luiz Humberto Carneiro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou o relator citado a seguir:
Mensagem n° 95/2003, em turno único. Passa-se à 10 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, na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda n° 1, apresentada, (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n

o
s 1.026,

1.027, 1.033/2003 e 1.053 a 1.104/2003. Passa-se à 30 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João em que solicita audiência
pública para discutir a liberação dos recursos do PRONAF no Estado
de Minas Gerais com convidados que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
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Doutor Viana, Presidente - Padre João - Luiz Humberto - Antônio

Júlio.
ATA DA 12 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 19/8/2003
As 1101h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Célio Moreira e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir as mortes de
detentos ocorridas na Delegacia de Furtos e Roubos e na Divisão de
Tóxicos, bem como as condições de trabalho dos servidores dessas
delegacias. 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 V turno, do Projeto de Lei n°370/2003 na
forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a 5, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Alberto Bejani).
Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 1.126 e 1.127/2003 e é rejeitado o Requerimento
n° 1.052/2003. Passa-se à a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues, em que solicita que o Sr. Eduardo
Azevedo Pacheco seja ouvido na reunião e que a Comissão faça
visita à Delegacia de Furtos e Roubos, à Delegacia de Tóxicos e
Entorpecentes e ao Departamento de Investigações para verificar se
houve transferência de presos já condenados; Rogério Correia, em
que solicita seja realizada hoje, às 14 horas, reunião para ouvir o Sr.
Betinho Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
sobre as ameaças de morte que vem sofrendo nos últimos dias; Célio
Moreira, em que solicita seja pedido ao Governador do Estado que
destine o maior número possível de policiais militares aprovados em
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concurso público que será realizado à região do Barreiro; Alberto
Bejani, em que solicita sejam enviados ofícios ao Ministério Público, à
Superintendência da Policia Federal de Minas Gerais e ao Sr. Claudio
Dornelas, titular da Delegacia de Prevenção e Repressão de
Entorpecentes, pleiteando a investigação da rota do tráfico de drogas
da Bolívia para o Brasil e seja realizada audiência desta Comissão
com o Governador do Estado para discutir o problema da
superlotação das delegacias e cadeias públicas do Estado; e Maria
Tereza Lara, em que solicita seja pedido ao Comandante do 330
Batalhão da PMMG relatório complementar de serviço da Ocorrência
n° 553784, em que figura como vítima esta Deputada. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a
presença dos Srs. Marcelo Machado, Delegado Titular da Delegacia
de Furtos e Roubos; Carlos Alberto Malheiros Fialho, Delegado da
Divisão de Tóxicos, e Eduardo Azevedo Pacheco, Chefe do
Departamento de Investigações. O Presidente, autor do requerimento
que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, dia 19/8/2003, às 14 horas, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Rogério Correia - Célio Moreira -

Alberto Bejani.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°264/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 264/2003,
que se origina do Projeto de Lei n° 2.203/2002, autoriza o Estado a
criar o Programa de Financiamento para Aquisição de Área Destinada
à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado de
Minas Gerais - PRO-RESERVA.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto, em
conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A reserva legal é um instituto utilizado e definido no Código Florestal

Brasileiro, de 1965, e na Lei n° 14.309, de 2002, que dispõe sobre a
política florestal do Estado. Segundo esses diplomas legais, a área da
propriedade rural a ser reservada com' o objetivo de conciliar a
conservação ambiental com a produção, deve corresponder, no
mínimo, a 20% da área total da propriedade. Excetuadas as pequenas
propriedades para as quais existem regras específicas, a reserva legal
não pode ser incluída nas áreas de Preservação Permanente, também
definidas por lei.

Ainda conforme a lei, o proprietário que não possui área preservada
para a alocação da reserva legal é obrigado a promover sua
reconstituição dentro da propriedade ou a recompor a reserva em
propriedade contígua ou afastada. No caso de utilização de áreas não
contíguas, estas devem pertencer à mesma bacia hidrográfica e ser
constituídas na forma de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN -, unidade de conservação específica e de uso restrito. Ainda
quando em áreas não contíguas, é autorizada a constituição de
condomínios para essa finalidade.

O projeto em questão propõe que o Estado, uma vez que impõe ao
proprietário a obrigação de recompor a reserva legal, ofereça
condições creditícias adequadas à situação econômica do produtor
rural, priorizando o atendimento daqueles de economia mais
fragilizada. O projeto prevê crédito para qualquer das opções de
recomposição previstas por lei.

Entendemos que, ao estabelecer condições para o financiamento
previsto, o projeto ultrapassa as possibilidades de normatização da lei
estadual. Além disso, indica fontes de recursos para o programa e
determina o prazo máximo para que as propriedades tenham
regularizada a reserva legal.

0 substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça
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faz ajustes importantes e, a nosso ver, adequados. Ajusta o objeto
retirando do projeto a forma de programa, visto que é do Executivo a
competência constitucional para criá-los. Inclui os posseiros como
possíveis beneficiários do apoio previsto, impedindo a cessão
exclusiva dos benefícios para os proprietários de terras. Elimina a
isenção de taxas de juros e administração, a determinação de tempo
de carência e prazo de pagamento dos financiamentos a serem
contratados, por não dever o Estado interferir nas regras do sistema
bancário. Elimina também o prazo para regularização das reservas
legais, que no projeto é mais restritivo que na legislação federal. Por
fim, corrige a determinação das fontes de recursos para o
financiamento de reposição de reservas legais, mantendo como
adequado o Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - e
acrescentando o Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO.

Conhecidas as dificuldades de viabilização dos empreendimentos
rurais, especialmente os de economia familiar e tradicional que
compõem substancial fatia do meio rural de Minas, entendemos que
ações de apoio à constituição de reserva legal serão sempre bem-
vindas. A rigidez da lei de Política Florestal do Estado e sua aplicação
vigorosa indicam o acerto dessa proposição, que vem valorizar a
atividade rural e a preservação ambiental simultaneamente.

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

264/2003, no l o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Fábio

Avelar - Márcio Passos.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°370/2003

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.610/2001,
institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e
dá outras providências.
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Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/3/2003, foi a matéria

distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nos 1 a S. Vem agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise, ao impor restrições à ocupação

indiscriminada das unidades prisionais do Estado, vem atender aos
princípios e normas de tratamento de presos já estabelecidos pela
legislação de execução penal federal e estadual.

De fato, a experiência do sistema prisional, em todo o mundo,
demonstra que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um
dos maiores entraves à eficácia da pena privativa de liberdade, em
especial no que se refere à possibilidade de ressocialização dos
condenados. Além disso, a superlotação ofende claramente a
dignidade da pessoa humana, impedindo o cumprimento dos
mandamentos constitucionais de individualização da pena, de sua
execução e de separação dos presos de acordo com a situação
jurídica (provisórios ou condenados), o sexo, a idade e a natureza do
delito.

Portanto, restringir a superlotação é medida de fundamental
importância para a correta execução da pena, possibilitando a
ressocialização do condenado e impedindo sua reincidência, o que
contribuirá, em última instância, para a diminuição da criminalidade.

Registre-se que os fins colimados pela proposição vão ao encontro
da política de segurança pública do atual Governo Estadual, cujos
representantes já declararam, em várias oportunidades, que têm como
objetivos imediatos a ampliação do número de vagas disponíveis no
sistema prisional mineiro e o afastamento das Polícias Civil e Militar
das atividades relacionadas à custódia de presos, com a criação da
Guarda Penitenciária.

Não obstante o mérito da proposição, faz-se necessária a
apresentação de substitutivo ao Projeto de Lei n° 370/2003, uma vez
que as emendas propostas pela Comissão de Constituição e Justiça
não introduziram as modificações demandadas para adequá-lo à nova
estrutura administrativa do Estado, tal como estabelecida na Lei
Delegada n° 49, de 2/1/2003, embora tenham incorporado
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modificações relevantes, que devem ser preservadas no
substitutivo. Além disso, o art. 4 0 do projeto de lei em tela afigura-se
desnecessário, uma vez que a disposição nele contida já se encontra
em plena vigência, por constar na Lei n° 12.985, de 30/7/98, a qual
teve os prazos que estabelece alterados pela Lei n° 13.720, de
27/9/2000. Assim, na elaboração do substitutivo, incorporaremos as
Emendas n

o
s 2 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça,

aperfeiçoaremos a Emenda n° 1 e suprimiremos o art. 4 0 do projeto de
lei.

Conclusão
Por todo o exposto, somos pela aprovação da proposição na forma

do Substitutivo n° 1, que ora apresentamos, e pela rejeição das
Emendas nos 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído nas unidades prisionais do Estado

subordinadas à Secretaria de Defesa Social o Sistema de Número
Fechado, destinado a determinar a capacidade máxima de ocupação
em cada unidade prisional.

Parágrafo único - A capacidade máxima de cada unidade prisional
será determinada por decreto do Poder Executivo nos meses de
janeiro e julho de cada ano, ouvidos o Poder Judiciário e o Ministério
Público.

Art. 20 - Atingida a capacidade máxima definida na forma do
parágafo único do art. 1° desta lei, a unidade prisional só poderá
receber novo preso mediante ordem judicial.

Art. 30 - Alcançada a capacidade máxima de todas as unidades
prisionais, o Poder Executivo construirá nova unidade ou adaptará
imóvel para receber os presos excedentes, no prazo de cento e
oitenta dias contados da constatação da inexistência de vagas.

Art. 40 - E vedado o encarceramento, na mesma cela, de presos
condenados e provisórios.

Art. 50 - 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.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani, relator - Rogério

Correia - Célio Moreira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 147/2003

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
147/2003, originado do desarquivamento do Projeto de Lei n° 5/99,
dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n°1, a proposição
retorna a esta Comissão para, nos termos regimentais, ser apreciada
em 20 turno. Integra este parecer a redação do vencido no 1° turno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, na forma aprovada em 1° turno, objetiva

estabelecer uma política de apoio e incentivo à criação, à estruturação
e ao desenvolvimento de serviços municipais de gestão ambiental.

A iniciativa é bastante oportuna e terá reflexos altamente positivos
na evolução da política ambiental de Minas Gerais, pois irá possibilitar
e estimular a formação de parcerias entre o Estado e os municípios
para o trato de questões relacionadas à gestão do meio ambiente.
Nesse contexto, as atribuições, as responsabilidades, as ações e,
principalmente, o grande acervo de conhecimento em matéria
ambiental - hoje centralizados no Estado -, serão gradualmente
compartilhados com os municípios, o que irá otimizar a atuação do
poder público na solução das diversas demandas do setor.

Esta Comissão, ao analisar a matéria no 1° turno, verificou que dos
853 municípios mineiros apenas 4 estão habilitados a licenciar e
fiscalizar atividades potencialmente poluidoras. A maioria não dispõe
de condições mínimas para atender ao disposto na Deliberação
Normativa n° 29/98, do COPAM, vale dizer, a existência de Conselho
Municipal de Meio Ambiente, de legislação específica e de órgão
executivo que abrigue equipe técnica multidisciplinar de nível superior.

Por outro lado, os próprios dirigentes dos órgãos ambientais do
Estado - FEAM, IEF e IGAM - têm declarado suas dificuldades para
atender a todas as demandas, principalmente as de fiscalização e
monitoramento, o que tem favorecido a prática de atos lesivos ao meio
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ambiente e a ocorrência de graves acidentes ambientais.

De acordo com o último censo demográfico do IBGE, realizado em
2000, cerca de 87% dos municípios mineiros têm população com
menos de 30 mil habitantes, e, desse conjunto, em 514 municípios a
população não chega a 10 mil habitantes. E fato notório que esses
municípios dificilmente terão condições de cumprir as disposições
contidas na deliberação citada. Assim, continuarão excluídos do
processo de gestão ambiental em seus territórios, sem a possibilidade
de buscar soluções para os inúmeros problemas que os afetam.

A proposição em comento tem o mérito de estabelecer mecanismos
adequados para que os municípios possam exercer um amplo leque
de atividades relacionadas à gestão do meio ambiente, considerando-
se as suas características e necessidades específicas. Como
conseqüência, haverá maior agilidade e eficiência nas ações e gradual
alivio da pressão sobre os órgãos estaduais, atualmente demandados
muito além de sua capacidade.

Ao final deste parecer apresentamos três emendas. A primeira, para
tornar mais claros os objetivos da política que se pretende
estabelecer; a segunda, para ampliar as possibilidades de cooperação
entre Estado e municípios; e a terceira, com o intuito de incorporar um
importante instrumento para a implementação da política de apoio aos
serviços municipais de gestão ambiental.

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

147/2003, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno, com as
Emendas n°s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços

Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo estimular a criação e
o desenvolvimento, nos municípios, de infra-estrutura administrativa,
de pessoal e de serviços necessários à gestão de matérias
ambientais.".

EMENDA N°2
Dê-se ao inciso VIII do art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - ..................................
VIII - prestar auxílio técnico nos serviços e atividades de gestão
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ambiental estabelecidos no art. 30 desta lei.".

EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 50 o seguinte inciso XI:
"Art. 50 - ....................................
XI - a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de

atividades, de projetos e de obras que visem à preservação, à
recuperação e à melhoria do meio ambiente.".

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Márcio

Passos - Doutor Ronaldo.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 147/2003

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Esta lei estabelece a Política Estadual de Apoio e Incentivo

aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, com fundamento no disposto
no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI do
art. 11 da Constituição do Estado.

Art. 20 - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo criar as condições
necessárias para o desenvolvimento de infra-estrutura administrativa e
de pessoal necessária à gestão de matérias ambientais, visando à
preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida e ao desenvolvimento socioeconômico sustentado.

Art. 30 - Para os fins desta lei, gestão ambiental compreende:
- o estabelecimento de legislação ambiental municipal;

li - o exercício do poder de polícia administrativo-ambiental;
III - a criação e a estruturação de órgãos e entidades municipais;
IV - o monitoramento e a fiscalização de empreendimentos e

atividades potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente;

V - a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;

VI - a capacitação de agentes públicos;
VII - a recuperação de áreas degradadas;
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VIII - a educação ambiental;
IX - o planejamento, a implantação e a execução de atividades, de

projetos e de obras que visem à preservação, à recuperação e à
melhoria do meio ambiente.

Art. 40 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

- oferecer cursos de càpacitação a agentes públicos municipais;
II - realizar obras de infra-estrutura;
III - disponibilizar veículos, máquinas, equipamentos e bens imóveis,

entre outros;
IV - ceder aos municípios, sem ônus e por tempo determinado,

agentes públicos estaduais;
V - auxiliar na criação e implantação de órgãos e entidades

encarregados da gestão ambiental, com prioridade para a instituição
de conselhos municipais de meio ambiente;

VI - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de programas, projetos e obras voltados para os objetivos
previstos nesta lei;

VII - promover ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários, entre
outros eventos, com o objetivo de otimizar as ações desenvolvidas
nos três níveis de governo em prol da qualidade ambiental;

VIII - prestar auxílio técnico na elaboração de legislação municipal
de meio ambiente.

Parágrafo único - Serão atendidos prioritariamente municípios de
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, com
população inferior a trinta mil habitantes, nos termos do "caput" do art.
183 da Constituição do Estado.

Art. 50 - São instrumentos da Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental:

- o cadastramento de municípios interessados, atendida a ordem
cronológica e observado o disposto no parágrafo único do art. 4°;

II - o credenciamento para o exercício de atividades delegadas;
III - a avaliação de desempenho;
IV - o cumprimento de metas estabelecidas;
V - o relatório de atividades;
VI - o repasse de recursos;
Vil - a cessão de agentes públicos;
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VIII - a doação ou cessão de bens públicos;
IX - a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência

dos serviços municipais de gestão ambientar;
X - os planos, programas e projetos instituídos pelo poder público.
Art. 60 - A coordenação da Política Estadual de Apoio e Incentivo

aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental será exercida pelo
Estado, em um único nível de direção, admitida a participação
municipal na formulação de planos, projetos e programas para a
implementação dos objetivos previstos nesta lei.

Art. 70 - O descumprimento das condições estabelecidas pelo
Estado no âmbito da política de que trata esta lei acarretará as
seguintes penalidades para os municípios parceiros:

- suspensão, parcial ou total, do credenciamento, até que se corrija
a irregularidade verificada;

II - retomada de bens cedidos;
III - retenção de recursos a serem repassados, até correção das

irregularidades;
IV - suspensão temporária do cadastro.
§ 1° - As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas

cumulativamente, a critério do órgão coordenador da Política de Apoio
e Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental.

§ 20 - Na hipótese de reicindência, o período de suspensão do
cadastro não poderá ser inferior a um ano.

§ 3° - O processo administrativo para apuração de infrações
obedecerá ao disposto na regulamentação desta lei.

Art. 80 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10°- Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 166/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado João Leite, tem como objetivo
dispor sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator,
pelo DETRAN-MG, por via de remessa postal.

A proposição, oriunda do Projeto de Lei n° 1.458/2001, desarquivado
em virtude de requerimento apresentado pelo autor, foi publicada no
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"Diário do Legislativo" de 13/3/2003.

Aprovado no 1° turno, retorna o projeto agora a esta Comissão para
receber parecer no 20 turno, conforme dispõe o art. 189, "caput", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe procura exigir o cumprimento mais

rigoroso das normas insertas no Código de Trânsito no que diz
respeito à notificação de eventuais infratores. O art. 282 do Código
impõe como condição para validade do auto de infração a prévia
notificação do condutor infrator, sem a qual a penalidade deve ser
cancelada. Tal formalidade, entretanto, hão tem sido devidamente
cumprida, o que tem gerado milhares de recursos administrativos,
impetrados pelos motoristas que se sentiram prejudicados.

A adoção das providências sugeridas no projeto em destaque
evitarão a apresentação de grande parte desses recursos, que
acabam por inviabilizar o bom funcionamento dos órgãos de
julgamentos (JARI5). Por outro lado, o erário público passará a
receber um volume maior de recursos, advindos das multas não
contestadas. Assim sendo, reprisando o mesmo entendimento quando
da apreciação do projeto em 1° turno, entendemos que este deve ser
acolhido nesta segunda fase.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei n° 166/2003 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio

Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 257/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 257/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau,

que declara de utilidade pública o Centro Espírita Camilo Chaves, com
sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, com a
Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 257/2003
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Camilo Rodrigues

Chaves, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Camilo

Rodrigues Chaves, com sede no Município de Viçosa
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz -

Doutor Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 653/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 653/2003, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Júnior, que declara de utilidade pública o Clube Social Pedro
Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 653/2003
Declara de utilidade pública o Clube Social Pedro Leopoldo, com

sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Social Pedro

Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°710/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°710/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,

rs
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que declara de utilidade pública o Grupo de Congado Nossa
Senhora do Rosário do Retiro, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 710/2003
Declara de utilidade pública o Grupo de Congado Nossa Senhora do

Rosário do Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Congado

Nossa Senhora do Rosário do Retiro, com sede no Município de
Paraopeba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 62412003

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Célio Moreira, a proposição em exame
tem por objetivo sejam solicitadas ao Secretário de Estado de Defesa
Social explicações concernentes às medidas tomadas para
desativação da Delegacia de Furtos e Roubos, em Belo Horizonte.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento foi publicado em 9/5/2003 e a seguir encaminhado a
este órgão colegiado a fim de receber parecer.

Fundamentação
No dia 18 de março último, em reunião da Comissão de Segurança

Pública, aqui estiveram presentes diversas autoridades ligadas ao
sistema prisional do Estado, entre elas o Secretário de Estado de
Defesa Social, que, na ocasião, entre outros pontos, discorreu sobre a
superlotação das celas nas delegacias do Estado, onde, além disso,
eram mantidos presos já condenados juntamente com outros que
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aguardavam julgamento; misturavam-se, inclusive, regimes de
execução, natureza da prisão e o tratamento específico que lhes
corresponde.

Claro está que as delegacias não são apropriadas para o
cumprimento de pena. As condições que elas apresentam revelam
clara transgressão das Regras Mínimas para o Tratamento do Preso
no Brasil, decorrentes de determinações das Organizações das
Nações Unidas para seus países membros.

Devemos ressaltar que a prisão representa muito mais que a
privação da liberdade, uma vez que os condenados perdem, além
dela, a segurança, a intimidade, sua ider\tidade social e moral. Se,
além disso, não há o cumprimento de condições mínimas para sua
permanência, eles serão apenados com excessos que afrontam
direitos garantidos pela Constituição da República, como o inscrito no
art. 50, XLVII, "e", que determina não poder haver penas cruéis no
País.

A Resolução n° 14, de 11/11/94, editada pelo Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, consubstanciadora das regras
mínimas, estabelece em seu art. 70 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 foi condenado, regime de execução,
natureza da prisão e o tratamento específico que lhe corresponda,
atendendo ao princípio da individualização da pena". E recomenda
deverem ser os presos alojados individualmente, com camas e roupas
individuais, mesmo em dormitórios coletivos, assegurando-se
condições mínimas de higiene.

Claro está que o tratamento dispensado aos prisioneiros da
delegacia aqui referida e nas demais requer imperiosas medidas
saneadoras.

Junto aos dados fornecidos pelas autoridades, quando aqui
estiveram, e às soluções a serem implementadas, referiram-se à
necessidade da desativação das celas nas situações mencionadas.
Cumpre salientar que essa proposta foi aventada na administração do
último Governador, não concretizada pela falta de número suficiente
de celas nas penitenciárias e porque as obras de mais seis delas,
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então em curso, estavam inconclusas.

Assim, mostramo-nos favoráveis ao pedido exposto na proposição
em comento, para nos cientificarmos das medidas a serem adotadas
visando sanar o quadro caótico do sistema prisional do Estado.
Entretanto, devemos apresentar-lhe substitutivo para tornar mais
efetivo o controle que esta Casa deve exercer sobre os atos do Poder
Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

624/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V.
Exa. seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social,
solicitando-lhe enviar a esta Casa as seguintes informações: qual a
data de previsão de desativação da Delegacia de Furtos e Roubos
como presídio; quando e para onde serão transferidos os prisioneiros
ali recolhidos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rômolo Aloise -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 E SOBRE A EMENDA N°
1, APRESENTADOS NO 1° TURNO, EM PLENÁRIO, AO PROJETO

DE LEI N° 30612003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de
Estado.

Publicado em 14/3/2003, o projeto recebeu parecer pela aprovação,
em 1° turno, na forma original. Durante a discussão da matéria, foram
apresentados o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 1 sobre os quais, nos
termos regimentais, emitimos este parecer.

Fundamentação

rÃ
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O projeto de lei em exame, em consonância com o que dispõe o

ad. 28, § 20, da Constituição da República, tem como objetivo fixar a
remuneração do Governador do Estado e dos demais agentes
políticos do Poder Executivo. Essa sistemática, que exige a emissão
de lei específica para a fixação da remuneração, está de acordo com
os princípios do autogoverno e da reserva legal, que circunscrevem a
matéria.

Tanto o Substitutivo n° 1, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
quanto a Emenda n° 1, do Deputado Chico Simões, pretendem
estabelecer mecanismos que permitam a flexibilização dos valores
devidos, de acordo com a conveniência do destinatário ou com a
disponibilização de serviços a serem oferecidos, a título de
representação, pela própria estrutura operacional do Poder Executivo.
Em que pese à louvável preocupação dos autores com a
economicidade ou com a flexibilidade na composição da remuneração
dos agentes políticos de que trata o projeto, tais opções não se
apresentam como possibilidades juridicamente viáveis, pelos motivos
que passamos a expor.

A remuneração dos agentes públicos depende, sempre, da prévia
fixação dos seus respectivos valores, em lei. A posição do Supremo
Tribunal Federal, expressa nas ADINs n

o
s 2.107, 2.098, 2.093, 2.104 e

2.105, entre outras, é bem clara: instrumentos normativos de natureza
infralegal, como é o caso de resoluções dos Tribunais, não constituem
mecanismos idôneos para a definição de valores remuneratórios. Ao
estabelecer a possibilidade de variação na remuneração, de acordo
única e exclusivamente com a vontade do Governador do Estado, em
períodos que podem ser aleatoriamente definidos, o Substitutivo n° 1
tem como efeito concreto a necessidade da emissão de atos
normativos infralegais que possibilitem a alteração nos valores, nos
meses respectivamente determinados. Ora, seguindo-se a sistemática
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, esses atos seriam nulos, por
serem inconstitucionais. Assim, ainda que a idéia adotada no
Substitutivo n° 1 possa ser defensável, não há, no ordenamento
jurídico vigente, instrumento válido que possa dar-lhe materialidade.

O mesmo argumento pode ser aplicado à Emenda n° 1, que
pretende substituir uma parcela fixada em lei pela prestação de
serviços, que, por sua própria natureza, podem ter valores variáveis
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ao longo do tempo. Também nesse caso, em nome do princípio da
reserva legal, não há instrumento legítimo que atribua à prestação dos
serviços a natureza de parcela remuneratória, conforme exige o art.
28, § 2°, da Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 1 e

da Emenda n° 1, apresentados em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de
Lei n° 306/2003.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 E O SUBSTITUTIVO N° 1 AO

REQUERIMENTO N° 422/2003
Mesa da Assembléia

De autoria do Deputado Gil Pereira, o requerimento em tela tem por
objetivo seja encaminhado ofício, em nome desta Casa, ao Diretor-
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-
MG -, solicitando-lhe informações sobre "o andamento das obras da
BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, informando quantos
quilômetros faltam para o seu término e quais as providências
necessárias para sua conclusão".

Preliminarmente, este órgão colegiado manifestou-se favorável à
aprovação do requerimento e, a seguir, foi ele encaminhado ao
Plenário para deliberação, oportunidade em que foram apresentados a
Emenda n° 1 e o Substitutivo n° 1, dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
e Laudelino Augusto, respectivamente.

Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, foi a matéria
encaminhada a este órgão, para receber parecer.

Fundamentação
Tendo em vista que a obra em referência constitui-se de duplicação

e construção de obras complementares da BR-381 pelo Governo
Federal com a contrapartida do Governo mineiro, entende-se a razão
de a Emenda n° 1 pretender que o pedido de informações seja
endereçado, também, ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -, bem como ao Ministro do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Contudo, conforme salientamos anteriormente no parecer sobre a
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matéria, esta Casa Legislativa detém a prerrogativa constitucional
de encaminhar pedido de informação tão-só a autoridades estaduais,
sejam elas da administração direta ou indireta, haja vista os § 2 0 e 30
do art. 54 da Carta mineira.

Além do fato de o ordenamento jurídico brasileiro não garantir aos
parlamentos estaduais o direito de oficialmente solicitarem
informações a autoridades federais, ponderamos, ainda, que o
encaminhamento do pedido ao Diretor-Geral do DER-MG é o
bastante, já que este certamente está apto a prestar as informações.

Dessa forma, manifestamo-nos contrariamente à Emenda n° 1.
Por outro lado, o Substitutivo n° 1 mantém o Diretor-Geral da

autarquia estadual como o único destinatário da solicitação de
informações; contudo, deixa de apresentar a característica de
generalidade observada na proposta original, a qual, relembramos, diz
respeito apenas à extensão da obra a ser feita e às providências que
estão sendo tomadas para a sua conclusão. De fato, o substitutivo
propõe uma série pormenorizada de indagações, essencialmente de
natureza técnica a respeito do andamento das obras, das quais
ressalta a questão do chamado "solo mole", que em princípio parece-
nos ser importante fator para o lento desenrolar dos serviços.

As informações solicitadas no requerimento original e essas
relacionadas no substitutivo são complementares e se nos afiguram
pertinentes, pois somente pela obtenção delas é que os membros
deste Parlamento se tornarão habilitados a bem avaliar o assunto.

A luz desse entendimento, resta-nos apresentar emenda ao
substitutivo, de tal sorte que sejam contempladas as intenções do
autor do requerimento e do proponente do substitutivo.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

422/2003 na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 2 e pela
rejeição da Emenda n° 1.

EMENDA N°2
Acrescente-se, onde couber, "quantos quilômetros faltam para o

término das obras?" e "quais as providências que estão sendo
tomadas para a sua conclusão?".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise -

rs
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Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria -
Pastor George.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 19/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento do Sr.
João Teodoro Araújo, ocorrido em 13/8/2003, em Juiz de Fora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra.
Raimunda Maria da Silva, ocorrido em 14/8/2003, em Lagoa da Prata.
(- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Maria
Constantina Ribeiro, ocorrido em 12/8/2003, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Carlos Cobra, ocorrido em 16/8/2003, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Ana Maria Costa, ocorrido em 14/8/2003, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Tássio Barbosa de Almeida, ocorrido em 16/8/2003, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Bruno de Paula Ferraz, ocorrido em 16/8/2003, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Luiz Polatto, ocorrido em 18/8/2003, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-
se.)

rÀ
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 63 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/8/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Luiz Fernando Faria

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 1 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 971 a
974/2003 - Requerimentos n os 1.203 a 1.214/2003 - Requerimentos
da Comissão do Trabalho e da Deputada Ana Maria - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de
Segurança Pública e do Trabalho e dos Deputados Bonifácio Mourão,
Elmiro Nascimento, José Henrique e Sebastião Navarro Vieira -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Irani Barbosa - 2a Parte (Ordem do Dia): V
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Designação
de Comissões: Comissão Especial do Transporte de Automóveis -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ri0 15.592 - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Inexistência de quórum para votação -
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; deferimento;
discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada - Requerimento do
Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado
Rogério Correia - Discurso do Deputado Miguel Martini - Discurso do
Deputado Rogério Correia - 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 Bejani - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durval Angelo - Elruiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
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Jayro Lessa - João Biliar - 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 - 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 14h115min, a lista

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

18 Parte
V Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Leonidio Bouças, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal (3), em atenção aos

Requerimentos n os 722 e 778/2003, da Deputada Vanessa Lucas,
786/2003, da Comissão do Trabalho, e 751/2003, da Deputada Ana
Maria, informando que tomará as providências em relação aos
assuntos objetos dos referidos requerimentos.

Do Sr. Romel Anízio Jorge Romão, Deputado Federal, em atenção
ao Requerimento n° 786/2003, da Comissão do Trabalho,
encaminhando informações atinentes ao requerimento supra-referido.

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal (2), em atenção aos
Requerimentos nos 786/2003, da Comissão do Trabalho, 722 e
778/2003, da Deputada Vanessa Lucas, informando que encaminhou
os assuntos objetos desses requerimentos aos órgãos competentes,
para providências.
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Do Sr. Francisco das Chagas Lopes da Cunha, Secretário

Substituto de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da
Agricultura, dando ciência à Casa da liberação dos recursos do
convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.)

Do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Secretário de Planejamento,
convidando para reunião da Comissão de Compatibilização, no dia
21/8/2003, no Palácio da Liberdade, com o objetivo de se discutir a
proposta orçamentária de 2004.

Do Sr. Vanilson de Souza Rocha, Presidente da Câmara Municipal
de Divinópolis, encaminhando moção de apoio ao pleito da
comunidade escolar do município e solicitando o empenho deste
Legislativo com vistas a que sejam investidos recursos financeiros
para atender as necessidãdes apontadas. (- A Comissão de
Educação.)

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente, encaminhando esclarecimentos, em atenção ao
Requerimento n° 878/2003.

Do Sr. Manoel Cordeiro, Vereador à Câmara Municipal de
Divinópolis, reiterando pedido encaminhado por essa Câmara em
21/5/2003, uma vez que não foi obtida resposta. (- A Comissão de
Educação.)

Dos Srs. Manoel Cordeiro e outros, Vereadores à Câmara Municipal
de Divinópolis, solicitando recursos para a educação pública do
município. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Maria Ivanete Hott de Fúcio, Diretora de escola pública,
solicitando informações sobre a situação dos Diretores de escola em
face das reformas propostas pelo Governo e o apoio deste Poder à
derrubada do veto governamental que prejudique o apostilamento
nesse cargo. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Tiago Pereira Lima, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social do Ministério da Assistência e
Promoção Social, informando a transferência de recursos para os
Fundos Municipais de Assistência Social-MG. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Gilberto Ciro Ferreira, convidando o Deputado Mauri Torres
para participar do Conselho Consultivo da Sociedade Mercantil de

rÁ
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Apoio Rural - SOMAR.

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°971/2003
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência à Mulher

Araxaense - FAMA -, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de

Assistência à Mulher Araxaense - FAMA -, com sede no Município de
Araxá.

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 junho de 2003.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Fundação de Assistência à Mulher Araxaense -

FAMA -, com sede no Município de Araxá, encontra-se em regular
funcionamento desde sua constituição.

Inicialmente, a entidade tinha por finalidade a construção do Centro
de Atendimento à Mulher; entretanto, sempre foi uma preocupação
constante dos membros da entidade a implementação e gestão de
programas que visem à prestação de assistência integral à mulher,
por meio de serviços oferecidos gratuitamente pelo referido Centro,
em funcionamento há seis meses.

O sucesso na consecução desses objetivos vem sendo
comemorado pela comunidade araxaense, demonstrando a força do
voluntariado nos dias atuais e o louvor desse trabalho sério, dedicado
às numerosas necessidade da mulher nas áreas de saúde preventiva,
assistência jurídica e capacitação profissional, com um forte viés de
caráter multiplicador do trabalho da própria entidade: o incentivo para
que as pessoas beneficiadas se engajem nas atividades de
voluntariado.

Em virtude do trabalho desenvolvido pela entidade em apreço, conto
com o apoio dos nobres pares para que lhe seja concedido o título
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declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 97212003
Declara de utilidade pública a Associação dos Apoiadores e

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

Apoiadores e Preventores da AIDS - AAPA -, com sede no Município
de ltuiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: A Associação dos Apoiadores e Preventores da AIDS -

AAPA -, com sede no Município de ltuiutaba, tem por finalidade dar
apoio social e defender os interesses dos portadores de
imunodeficiência provocada pelo vírus HIV. Também se propõe ao
trabalho de difundir informações sobre a doença na comunidade,
visando prevenir, com educação continuada, a contaminação por esse
vírus. A prevenção é uma forma eficaz de impedir o crescimento da
doença.

Pela relevância dos trabalhos da entidade para seus associados e
para a sociedade, solicitamos o apoio dos nobres pares a este projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 973/2003
Dá nova redação ao art. 30 , inciso 1, da Lei n° 12.735, de 30 de

dezembro de 1997, que versa sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 , inciso 1, da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de

1997, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 - E isenta do IPVA a propriedade de:

- veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade
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pública pelo Estado, ou de entidade formada pelo Programa de
Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários, desde que utilizado
exclusivamente para a consecução dos objetivos da entidade;".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2003.
Sidinho do Ferrotaco
Justificação: Este projeto de lei ordinária vem acrescentar, no rol dos

isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, os veículos destinados à cobertura das
atuações funcionais do Programa de Incentivo à Formação de
Bombeiros Voluntários.

De início, sublinhe-se que o imposto objeto de nossa proposta
legiferante, outrora denominado Taxa Rodoviária única, possui
disciplina constitucional com previsão de competência para os
Estados federados e para o Distrito Federal.

Cada Estado edita legislação própria sobre o IPVA. As alíquotas
variam e apresentam, às vezes, feitio extrafiscal, sobretudo no que
tange aos interesses e peculiaridades de cada um dos membros da
Federação.

Segundo precedente de nosso Pretório Excelso (STF, Primeira
Turma, RE n° 236.931-8/SP, relator: Ministro limar Galvão, publicado
no "Diário do Judiciário da União" de 29/10/90), a competência
legislativa dos Estados, na seara da exação mencionada, é plena.
Com a vigência do sistema tributário nacional, abriu-se à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a via da edição das leis
necessárias à aplicação do § 3 0 do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

No que concerne à regulamentação específica do IPVA destaque-
se que sua base de cálculo corresponde ao valor venal do veículo,
onerando o contribuinte segundo a grandeza do seu patrimônio. A
definição da dimensão pecuniária a incidir sobre a propriedade
particular deve estar alinhada ao princípio da capacidade contributiva.

Em paralelo a este princípio, nos propósitos retores da
fenomenologia da incidência jurídica, é que se apresenta o instituto da
isenção.
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Nesta oportunidade, é essencial trazer à colação as seguintes

considerações de Amílcar de Araújo Falcão sobre o tema da isenção:
"nela há incidência, ocorre o fato gerador. O legislador, todavia, seja
por motivos relacionados com a apreciação da capacidade econômica
do contribuinte, seja por considerações extrafiscais, determina a
inexigibilidade do débito tributário". A inserção do Programa de
Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários no elenco dos isentos
do pagamento do IPVA corrobora esses valores.

A legislação respectiva (Lei n° 13.369, de 1999) prevê como escopo
maior da atuação dos bombeiros voluntários o estímulo à participação
da sociedade civil na prevenção e no dombate a incêndios e no
exercício de atividades de busca, salvamento e atendimento pré-
hospitalar de emergência, sobretudo nos municípios onde não houver
destacamento do Corpo de Bombeiros Militar. Por outro lado, incumbe
ao poder estatal o oferecimento de suporte técnico à criação das
brigadas voluntárias e a celebração de convênios com entidades
governamentais e não governamentais com o objetivo de repassar
àquelas equipamentos para combate a incêndio, bem como a atuação
em prol do sucesso do Programa.

E de bom alvitre consignar que, na concretização de programas de
interação entre sociedade civil e aparelho estatal, se, em um dos
lados, vige o compromisso do cidadão na consecução do bem
comum, no outro, vigora o imperativo estatal de assegurar, em
plenitude, as condições materiais para o bom desempenho de tais
programas.

O mesmo fundamento da isenção tributária estabelecida para as
entidades filantrópicas se aplica à pretendida isenção para as
brigadas voluntárias.

Sublinhe-se, por fim, que, em decorrência dos limites delineados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange aos benefícios
fiscais que importam renúncia de receita tributária, desde já prevemos
os efeitos para o exercício financeiro subseqüente.

Na certeza de que o intento do projeto corporifica simples extensão
do objetivo da Lei n° 13.369, de 1999, conto com o total apoio dos
parceiros de legislatura.

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

PROJETO DE LEI N° 97412003
Declara de utilidade pública a Associação São Judas Tadeu, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação São Judas

Tadeu, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2003.
Vanessa Lucas
Justificação: A Associação São Judas Tadeu possui por finalidade

essencial manter atividades assistenciais voltadas para os moradores
da região do Bairro Eldorado. Em vista disso, promove encontros,
campanhas e mutirões para arrecadação de alimento e agasalhos,
tendo como temática a melhoria da qualidade de vida dos habitantes
do bairro.

No plano mais geral, podemos afirmar que ela foi instituída a partir
da necessidade iminente de dotar o Bairro Eldorado de planejamento
eficiente para as obras ali efetuadas nas áreas da saúde, da
educação, do lazer e da preservação ambiental.

Além de realizar trabalho que demanda múltiplas ações, a entidade
cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.20312003, do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que a classe
dos Delegados de Polícia seja inserida entre aquelas beneficiadas
com o subteto dos Desembargadores de Justiça. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento n° 1.190/2003, nos termos
do §20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1 .204/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
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consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Manga pelo transcurso do aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1.205/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Justiça com vistas a que seja intensificada a
fiscalização nas rodovias federais com o objetivo do combate à
prostituição infantil. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.206/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Hospital das
Clíncias da  ILIFIVIG pelo transcurso do 75° aniversário de sua
fundação. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.207/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Hospital
das Clínicas da UFMG pelo transcurso do 75° aniversário de sua
fundação. (- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria. Anexe-se ao Requerimento n° 1.206/2003, nos
termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.208/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Kelsen do Prado Carneiro
por sua posse como membro do Tribunal Regional Eleitoral. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.209/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Automóvel Clube de Minas
Gerais pela comemoração dos seus 77 anos.

N° 1.210/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual São Rafael
pela comemoração dos 77 anos de sua fundação. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 1.21112003, do Deputado José Milton, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis de Minas Gerais - CRECI-MG - pela comemoração do Dia do
Corretor de Imóveis, em 27 de agosto. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 1.21212003, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando .seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gualberto de Mello pelos
45 anos de trabalho na Rádio Educadora de Ubá. (- A Comissão de
Transporte.)
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N° 1.213/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja

formulado apelo à Secretária da Educação com vistas à liberação de
recursos para a reforma da Escola Estadual Angela Teixeira da Silva,
em Uberlândia. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.214/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulada manifestação de apoio ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte pela construção de estabelecimento penal administrado nos
moldes da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado.

Da Comissão do Trabalho, solicitando seja feita alteração no nome
dessa Comissão. (- A Mesa da Assembléia.)

Da Deputada Ana Maria, solicitando seja feita alteração em seu
nome parlamentar. (- A Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Segurança Pública e do Trabalho e dos
Deputados Bonifácio Mourão, Elmiro Nascimento, José Henrique e
Sebastião Navarro Vieira.

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

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para receber a
Ministra Matilde Ribeiro, Secretária Especial de Políticas de Promoção
de Igualdade Racial do Governo Federal.

- A ata deste evento será publicada na edição anterior.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Pela manhã ocupei-me da discussão

do projeto de lei do Deputado Leonardo Moreira visando autorizar a
publicidade no encosto dos bancos das linhas de ônibus
intermunicipais. Não havia tomado conhecimento, mas foi
apresentada emenda ao projeto, aperfeiçoando-o e passando , o
recurso obtido por meio dessa publicidade ao tesouro do Estado. E a
primeira medida que moraliza e busca recursos do sistema de
transporte público para melhorar a situação do nosso Estado.

No entanto o que me traz a esta tribuna não é esse assunto, mas
outro, mais grave. Minas Gerais possui uma empresa, considerada,
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até há alguns anos, modelo de fornecimento, de geração de
energia e de atendimento aos consumidores do Estado, O Brasil
deixou de ser comandado pela ditadura em 1984, e houve nova ordem
de pensamento e um princípio avassalador de privatizações, que não
rendeu nada para ninguém, apenas para meia dúzia de abastados.
Então, a nossa companhia, modelo de geração de energia, de
atendimento ao consumidor e de padrão de construção de estrutura
energética, entrou para o rol das empresas que começaram a ser
privatizadas.

Na época do Governo Eduardo Azeredo, o Vice-Governador,
Walfrido dos Mares Guia, hoje Ministro do Turismo, começou a
promover o maior desmonte dos recursos públicos de Minas Gerais,
com a venda de 33% do patrimônio do Estado para a Southern,
empresa americana de geração de energia elétrica, para melhorar a
situação dos cofres públicos do Estado. Essa empresa buscou
dinheiro no BNDES, comprou parte da CEMIG, não pagou o BNDES e
só teve benefícios em Minas Gerais. Um deles, o mais grave talvez,
foi a criação da subsidiária, a única da CEMIG, a INFOVIAS, que
buscava a exploração, por meio de cabos de fibra ótica, de todo o
sistema de ligação telefônica do Estado.

Isso foi criado ainda no Governo Eduardo Azeredo, e um fato
chamou-nos a atenção: a Southern, sócia minoritária e estratégica da
CEMIG, que, apesar de deter 33% das ações, mandava na empresa,
entrou com 49%, assim como a CEMIG, e dois gaiatos desconhecidos
entraram com 1%, cada um. E essa foi a única empresa que teve seu
estatuto aprovado de acordo com as exigências da Constituição do
Estado, ou seja, seu estatuto foi aprovado por esta Casa, embora já
tivesse sido empresa espúria.

Quando se faz consórcio com o Estado, isso não deve ser
considerado presente de compadre. Esse consórcio deve ser feito,
obrigatoriamente, por meio de concorrência pública. O escolhido para
entrar na exploração de qualquer concessão pública deve ser o que
mais vantagens der ao Estado, cujo dono é o povo. Entretanto nada
disso foi feito, e a Southern, que detinha na CEMIG apenas 33% das
ações, ficou com 49%, mesma porcentagem do Estado.

Essa empresa foi criada com capital de pouco mais de R$5.000,00,
e, sem nenhum aporte por parte da Southern, o capital da INFOVIAS,
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hoje, ultrapassa os R$200.000.000,00. Esse é um dos grandes
absurdos praticados por um Governo cujas contas estamos prestes a
apreciar, e o parecer desta Casa quanto à aprovação das contas do
Governador Itamar Franco também é espúrio. A CEMIG, através de
operação danosa, que trouxe gravíssimos prejuízos a Minas Gerais,
comprou, por US$33.000.000,00, a participação da Southern na
INFOVIAS, empresa cujo sócio estratégico não tinha entrado com
qualquer centavo.

A corrupção, porém, não parou de imperar por aí. Foram jogados
fora US$33.000.000,00 por empresa de picaretas das Ilhas Cayman,
que desconhecemos se é americana ou se é testa-de-ferro daqueles
grupos que só extorquem os recursos do nosso Estado. Antes de essa
venda fraudulenta dos 49% por US$33.000.000,00 ter sido feita,
houve outra, de maior gravidade. Existia empresa de venda de
tratores em Divinópolis cujo capital não chegava a R$500.000,00 e
que, de repente, virou uma empresa de telecomunicações, e seu
capital foi para R$3.000.000,00. Ela associou-se a duas ou três outras
pequenas empresas dentro de Minas e, depois, 50% de suas ações
foram compradas pela CEMIG, pela bagatela de R$40.000.000,00, há
cerca de três anos. Essa empresa faz parte da INFOVIAS, e já se fala
em comprar os outros 50%, talvez, agora, por cerca de
R$150.000.000,00.

Sr. Presidente, essa empresa de venda de tratores, que passou a
ser de telecomunicações, apresenta agravante, porque beneficiou
grande órgão de imprensa em nosso Estado, porque R$40.000.000,00
foram inseridos nessa sociedade espúria, que não produz nada, que
se chamava Way Telecomunicações e que não valia absolutamente
nada.

Agora, o restante dessa empresa está para ser comprado pela
CEMIG, por R$150.000.000,00. Na realidade, até agora, a INFOVIAS
serviu apenas para assaltar os cofres públicos, com a conivência do
Governo passado. Essa é a atitude que a Casa tomará com relação
às contas do ex-Governador Itamar Franco?

Tratarei essa questão em capítulos durante os próximos dias. A
CEMIG parece um ovo que ficou para um gambá tomar conta, pois
sobrou apenas a casca. Foi espoliada. A cada dia contarei todo o
processo, da maior gravidade, que aconteceu debaixo das barbas dos

rÀ



534
Deputados, de toda a sociedade, do Ministério Público e de todo o
Judiciário. E a empresa continua sendo saqueada. A partir de
amanhã, ocuparei a tribuna para narrar os fatos, todos sem
autorização da Assembléia Legislativa. Foram criadas mais de 12
empresas espúrias, com o dinheiro público e com os compadres de
sempre, que se beneficiam do assalto ao Estado. Desejamos que o
Governador Aécio Neves ponha um fim nessa empresa, que vem
sacaneando os cofres do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2a 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 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do ml. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 943/2003, do Governador
do Estado, ao Projeto de Lei n° 583/2003, do Deputado Neider
Moreira, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 20 de agosto de 2003.
Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

Comissão Especial para, no Prazo de 60 Dias, Apurar a Sonegação
de ICMS, a Cobrança Ilegal de Seguro e a Formação de Cartel para o
Transporte na Indústria Automobilística de Minas Gerais, doravante
denominada Comissão Especial do Transporte de Automóveis. Pelo
BPSP: efetivos - Deputados Sebastião Helvécio e Bonifácio Mourão;
suplentes - Deputados Ermano Batista e Mauro Lobo. Pelo Bloco PT-
PCdoB: efetivos - Deputada Marília Campos e Deputado Laudelino
Augusto; suplentes - Deputados Chico Simões e Weliton Prado. Pelo
PL: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Alberto
Bejani. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
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Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.592,
que dispõe sobre formas, distinção e garantias de 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 20/1112001, e dá outras providências. Pelo BPSP:
efetivos - Deputados Miguel Martini e Antônio Carlos Andrada;
suplentes - Deputados Arlen Santiago e Carlos Pimenta. Pelo Bloco
PT-PCdoB: efetivo - Deputado Chico Simões; suplente - Deputado
Roberto Carvalho. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio;
suplente - Deputado Ivair Nogueira. Pelo PL: efetivo - Deputado Irani
Barbosa; suplente - Deputado Roberto Ramos. 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°
1.214/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 12 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 1.126 e 1.127/2003, da Comissão de Direitos
Humanos, e rejeição do Requerimento n° 1.05212003, do Deputado
Leonardo Moreira; de Política Agropecuária - aprovação, na 161
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 1.137/2003, do Deputado
Elmiro Nascimento; e do Trabalho - aprovação, na 17 a Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 1.116/2003, do Deputado Doutor Viana
(Ciente.Publique-se.).

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para votação. 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 1 hora. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, venho à tribuna para
comentar sobre a campanha lançada pelo Governo Federal que trata
do Programa Fome Zero. Elaboramos um texto escrito, pois
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objetivamos citar alguns dados, elementos numéricos,
quantitativos, não para questionar o Programa, mas para dizer que
está um pouco aquém da nossa realidade e, por isso, precisa ser
ampliado, a fim de que, de fato, a questão da fome e da miséria seja
resolvida no País.

Com o programa de combate à fome lançado pelo Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, corremos o risco de ver relegada a segundo
plano a verdadeira fonte geradora da desnutriçãó de milhões de
brasileiros, que é o atraso. Não que a questão imediata do Fome Zero
deixe de ser priorizada pelo Governo Federal. Dar alimento aos
miseráveis, aos quais falta o pão de cada dia, deve ser um esforço
nacional permanente, tanto do poder público como da sociedade e de
cada um de nós. Mas, geralmente, quem não dispõe do mínimo para
se alimentar, e o Presidente diz serem necessárias três refeições
diárias, tampouco dispõe de moradia, de alfabetização, de higiene, de
vestuário, de saúde e de trabalho. Em outras palavras, carece de
mínimas perspectivas para si e para seus filhos.

O Prof. Luiz Paulo Rouanet, da PUC de Campinas, em recente
trabalho sobre a miséria, cita pesquisa nacional feita por amostragem
de domicílios que revelou que, em 1998, o percentual de indigentes no
Brasil era de 13,9%, e o de pobres correspondia a 32,7% da
população. Em números absolutos, são 21.400.000 de indigentes e
50.100.000 de pobres!

Por outro lado, conclui o professor, "o Brasil, apesar de registrar
enorme contingente de sua população abaixo da linha de pobreza,
não pode ser considerado um país pobre, já que a origem de sua
pobreza reside não na escassez de recursos, devendo ser investigada
em outra esfera".

Mais adiante, no seu instigante trabalho, o Prof. Rouanet constata
que "o diagnóstico básico referente à estrutura da pobreza é o de que
o Brasil, nos primórdios do século XXI, não é um país pobre, mas um
país extremamente injusto e desigual para muitos pobres. A
desigualdade está na origem da pobreza, e combatê-la mostra-se um
imperativo".

São pessoas que vivem mergulhadas no atraso, desconhecendo as
possibilidades que lhes poderiam ser oferecidas e que elas poderiam
legitimamente exigir. Ora, combater a desigualdade é permitir aos
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cidadãos o acesso ao conhecimento, sem o qual não há liberdade
para o ser humano nem motivação por parte dele para romper o ciclo
de ignorância que se instalou, de modo crônico, em enormes bolsões
de miséria nas favelas de nossas metrópoles e nos grotões do nosso
imenso interior. O ignorante será sempre vítima de um mercado cruel
e selvagem, em que a competição o relegará à exclusão,
condenando-o à humilhante condição de objeto dos programas
assistencialistas, sejam oficiais, sejam privados.

O fato é que a fome decorre da ignorância, da falta de
conhecimento. E como satisfazer a fome do conhecimento? Com
educação. Investir na educação todas as energias e potencialidades
nacionais é o principal, senão o único, caminho para vencer a miséria
e a desnutrição. O conhecimento adquirido pelo ser humano, por meio
do processo educacional implantado pelas diversas sociedades, é a
vara de condão que permitirá a esse cidadão encontrar-se, inserir-se
no meio social, saber o que é bom para si e para os outros, definir o
papel a ser desempenhado por ele na sociedade, decidir o que fazer,
como fazer, porque fazer e em qual direção orientar seus feitos.
Participar conscientemente da vida social, ou seja, tornar-se cidadão.

E o grau de exercício da cidadania por parte de cada um de nós é
fruto, em grande parte, do processo educacional a que fomos
submetidos, bem como dos respectivos instrumentos de
aperfeiçoamento colocados à nossa disposição.

Somos um país de famintos, infelizmente. Pior que isso, somos um
país onde a ignorância impera em larga escala, reduzindo sempre a
nossa capacidade de reação, minando as nossas possibilidades e
corroendo as nossas potencialidades.

Nosso quadro social é preocupante. A renda nacional "per capita" é
de U$2.600,00, enquanto a expectativa de vida é de 68 anos,
situando-se ambos os índices abaixo da média latino-americana. O
índice de desnutrição infantil, de crianças com peso abaixo do normal,
é de 6%, igual ao da Argélia, enquanto o percentual de alunos que
completam o curso básico é de 71%, praticamente igual ao de
Bangladesh.

A mortalidade infantil atinge 36 de cada mil crianças antes dos cinco
anos, índice superior ao do Líbano, país mergulhado em guerra civil
há mais de uma década. Os dados divulgados pelo Banco Mundial,
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contidos nos indicadores de desenvolvimento mundial, revelam o
tamanho do problema: os 10% mais pobres no Brasil ficam com
apenas 2% da renda nacional. Dos países pesquisados, só quatro têm
situação pior, a Colômbia, a África do Sul, o Lesoto e a Namíbia.
Outros quatro se igualam a nós: Serra Leoa, Honduras, Paraguai e
República Centro-Africana.

No plano econômico, no "ranking" do PIB mundial, o Brasil deixou de
ser a ioa economia e caiu para a 14 a posição. Estamos agora atrás
também do México, da índia, da Coréia do Sul e da Austrália.
Perdemos para o México a liderança entre as maiores economias da
América Latina.

O acelerado processo de urbanização brasileiro levou 82% da
população para as cidades, um índice dos mais elevados em todo o
mundo, mais do dobro do que tínhamos há 50 anos. Contrastando
com o inchaço das nossas cidades e os enormes e complexos
problemas daí originados, convivemos com enormes vazios
demográficos de um país com extensão territorial continental.

Como enfrentar problemas gigantescos, que historicamente
atormentam a vida do brasileiro, se não por meio do esforço
educacional, não menos hercúleo? Precisamos investir no
conhecimento, no saber, nas pesquisas, na difusão cultural, nas
escolas e nas universidades. E capacitar o brasileiro, dotá-lo de
condições intelectuais para lidar com os desafios do mundo
globalizado, cada vez mais injusto, que exige sempre mais
competição e conhecimento. Condicionar o brasileiro para resistir a
tudo isso, com inteligência, identificando alternativas e buscando na
sua reconhecida criatividade soluções que melhorem tal estado de
coisas.

E por que urge ação fulminante para desencadear esse trabalho de
recuperação do processo educacional brasileiro? Porque também o
nosso quadro educacional apresenta-se lastimável.

Segundo dados do Banco Mundial, tendo como base o ano de 2000,
a média dos investimentos em educação nos países ricos foi 28 vezes
maior que a registrada nos países em desenvolvimento ou
emergentes. Na América Latina, o gasto por estudante do ensino
fundamental ficou em US$403,00. Nos Estados Unidos, a média foi de
US$5.093,00. Confirmando os poucos recursos investidos na
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educação dos brasileiros, o MEC divulgou, no mês passado, a
pesquisa realizada com dados de 2001, intitulada "Qualidade da
educação: uma nova leitura do desempenho dos estudantes". A frase
proferida pelo Ministro da Educação, Cristovam Buarque, resume
tudo: "O quadro é dramático, e o governo precisa superar isso".
Segundo a pesquisa, na educação básica 30% dos estudantes da 4
série e 48% dos da 81 série, bem como o mesmo percentual no 30 ano
de ensino médio, estão no chamado nível "muito crítico". No caso do
programa de Língua Portuguesa, isso significa, por exemplo, que os
alunos da 4 a série não foram alfabetizados adequadamente e, quando
lêem, fazem-no de forma truncada. F'o Nordeste, 33,42% dos
estudantes estão em estágio muito crítico e 41,75% em crítico.

A situação do professorado tampouco é mais brilhante. A pesquisa
"Retrato da Escola 3", da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação, revela o alto preço que o Brasil pagará pela ausência
de incentivo à carreira do magistério, com reflexos diretos na
qualidade do ensino. Os números da pesquisa são reveladores. Dos
2.500.000 de educadores do ensino fundamental e médio, mais da
metade (53,1%) tem entre 40 e 59 anos de idade. A maioria exerce a
função há 15 anos em média e se aposentará ao longo da década.
Nada menos que 48,3% não dispõem de computadores, quase 60%
não cultivam o hábito de leitura e 31,6% não vão ao teatro ou cinema.

No outro extremo, cresce o desinteresse pela profissão de educador.
O aumento da idade dos mestres é sintomático. Os mais jovens
abandonam a sala de aula ou buscam outro trabalho. Alunos de
Matemática, Letras, História e Geografia não pretendem lecionar:
pensam em qualificar-se para outra carreira mediante concurso
público ou seleção na iniciativa privada. Já começa a escassear no
mercado a oferta de professores de Matemática, Física e Química.
Daqui a dez anos, mais da metade dos atuais professores estará
aposentada. O sucateamento da carreira do, professor brasileiro - com
baixos salários, condições precárias de trabalho e nenhuma
motivação - prenuncia catástrofe não muito distante.

Desde a década de 70, o Brasil vem investindo na massificação do
ensino, dando enorme prevalência à rede física. Multiplicaram-se as
escolas, promovendo, assim, a universalização do acesso escolar, o
que foi meritório. Mas à medida que milhões de alunos ingressaram
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nas escotas, o quadro de educadores tornou-se insuficiente,
partindo-se para as improvisações. Devido à baixa qualidade do
ensino, não se praticou a universalização do conhecimento. Com  o
tempo, freqüentar a escola deixou de ser necessariamente sinônimo
de aprendizado.

Num mundo globalizado, em que a comunicação rápida e
abrangente é o principal fator de transmissão de conhecimentos, um
aspecto importante evidencia a situação delicada em que se
encontram os estudantes brasileiros. Pesquisa recente da Fundação
Getúlio Vargas - denominada mapa da exclusão digital - revelou que
apenas 15% dos brasileiros dispõem de computadores para trabalho e
comunicação. A pesquisa revela também que o desempenho dos
alunos com acesso a computadores é melhor. No entanto, somente
23% das escolas do ensino básico têm computadores, e 5,9% das
instituições escolares do ensino médio o possuem. E uma taxa
sofrível. Além do mais, segundo estudos coordenados pela ONU, a
presença do computador é também indicador de qualidade de vida.

Diante dos dados expostos, conclamamos todos a empenhar a
bandeira da luta contra a ignorância. O Presidente Luta, como
principal ator, precisa incorporar tal papel e ampliar o Fome Zero para
o "Ignorância Zero". A fome é o mais grave sintoma da doença dos
ignorantes, dos excluídos da educação e do saber, dos abandonados
do conhecimento.

O Fome Zero precisa ser urgentemente deslocado para as escolas.
Se a cesta básica é o paliativo, a escola é o remédio. Juntas curarão
as enfermidades da fome e da miséria, inserindo na sociedade não
apenas seres humanos sem fome, mas cidadãos conscientes do seu
valor e do que podem realmente representar.

Em recente artigo veiculado pela imprensa mineira, o Presidente da
Academia de Letras, Murilo Badaró, foi direto na constatação do
problema. Para ele, a educação pode ser qualificada de verdadeira
tragédia nacional, de dimensões catastróficas. Referia-se aos
números apresentados pela UNESCO e pela OCDE. Também
estarrecido, o cartunista Ziraldo referiu-se ao resultado da avaliação
do PISA, projeto europeu ligado à UNESCO, que pretende avaliar o
aproveitamento escolar em vários países. Dos 30 países avaliados, o
Brasil ficou em último lugar. Escreveu Ziraldo: "Nossas crianças
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avaliadas não são capazes de entender o que lêem nem de se
expressar corretamente pela escrita".

A crise da educação brasileira caminha lado a lado com as
incipientes políticas públicas destinadas às nossas universidades. Não
há como debater a questão do desenvolvimento nacional - o
conhecimento para promovê-lo -, deixando de lado a discussão do
ensino superior. As universidades, os centros universitários, as
faculdades e as instituições de ensino superior devem ser a grande
alavanca para o crescimento da Nação. Não há nação desenvolvida
que não tenha como base da sua evolução o eficiente processo
educacional, ditado e promovido por suas universidades, que
concentram discussões, debates e pesquisas, além de fornecer
alternativas por meio do conhecimento ali originado e auferido.

Escrevendo sobre "Universidades e Mazelas do Brasil", o Prof.
Evaldo Ferreira Vilela, Reitor da Universidade Federal de Viçosa,
defende o engajamento das universidades num plano nacional
estratégico de desenvolvimento econômico e social. Já a Reitora da
Universidade Federal de Minas Gerais, Profa. Ana Lúcia Almeida
Gazzola, ressalta: "O projeto de nação que desejamos e defendemos,
capaz de estender à totalidade da sociedade os benefícios que o
desenvolvimento econômico, social, político e cultural propicia, não se
concretizará sem a contribuição decisiva que cabe esperar da
universidade ( ... ) A universidade e o valor associado ao seu
surgimento histórico são apostas constantes no conhecimento como o
melhor dos instrumentos para a construção de um humanismo
corajoso e libertário".

As universidades devem ser os centros de saber e de acesso ao
conhecimento modificador, evolucionista e propulsor das sociedades.
Eis aí o cerne da questão, pois, historicamente, o Brasil jamais deu a
devida importância a essa realidade. Ainda no período colonial,
tivemos a nefasta política da metrópole portuguesa, que proibia a
disseminação de universidades e escolas, temendo o impacto
revolucionário e irresistível que "as luzes do saber" pudessem
provocar. O período imperial não foi diferente, embora por motivações
outras. O fato é que o País só viu nascer sua primeira universidade na
segunda década da República Velha, em 1927, quando o Presidente
de Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, criou a Universidade de
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Minas Gerais, hoje a UFMG. A experiência vivida pelo Rio de
Janeiro em 1922, quando da visita do Rei Alberto, da Bélgica, não
passou de acontecimento protocolar e burocrático. Porquanto, a
universidade instalada àquela época só entrou em funcionamento
anos mais tarde. Enquanto isso, na Europa, as Universidades existiam
havia séculos, tendo surgido ao mesmo tempo que os Estados
nacionais. Países tão novos como o Brasil - os Estados Unidos, por
exemplo - criaram suas primeiras universidades há mais de 200 anos.

O grave é que os erros do passado persistem. Hoje, o Brasil de 175
milhões de habitantes oferece cerca de 1.200.000 vagas no ensino
superior a 4 milhões de jovens que se dispõem a disputá-las,
enquanto outros 20 milhões, em idade para ingressar nas
Universidades, sequer têm ânimo ou condições educacionais ou
financeiras para fazê-lo. Por outro lado, apenas 33% dos professores
universitários têm cursos de mestrado, e só 21% têm doutorado.

Um grande projeto nacional precisa ser engendrado, urgentemente,
para possibilitar acesso ao conhecimento aos nossos jovens e para
que os professores possam cada vez mais alcançar melhores níveis
de formação. Uma revolução educacional a partir das universidades
brasileiras será a redenção nacional, com o fortalecimento do eixo
ensino-pesquisa.

Algumas providências básicas poderiam contribuir para a adaptação
do Programa Fome Zero, lançado pelo Presidente da República, com
alcance mais duradouro e resultados mais qualificados: deslocar o
Programa para as escolas, difundindo a imperiosa necessidade do
conhecimento e da educação; rediscutir o papel das escolas
brasileiras, que, além de promoverem o ensino, devem conferir maior
abrangência à sua missão de formar cidadãos com consciência crítica;
valorizar, os magistérios fundamental, médio e superior, com
programas nacionais para a recuperação salarial da categoria,
melhores condições de trabalho, formação e capacitação; informatizar
escolas e programas para que pessoas de baixa renda tenham
acesso a computadores; conferir às universidades o papel de grandes
indutoras do processo de difusão do conhecimento, possibilitando o
aproveitamento da produção universitária no meio educacional básico
e médio; fortalecer a autonomia universitária; apoiar as pesquisas
universitárias; democratizar o acesso ao ensino superior com a
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difusão de novos cursos e mais vagas.

O conhecimento, a educação e o saber são palavras-chave que
significam o caminho que o Brasil precisa seguir. O Brasil carece de
uma revolução educacional com a difusão do conhecimento: com
pessoas bem informadas, bem-educadas, verdadeiros cidadãos, será
mais fácil combater a fome e os males sociais dela decorrentes;
alterar a agenda política de maneira consistente; escolher melhor os
representantes do povo; mudar a qualidade dos governos; impulsionar
a economia e o progresso e construir o País que queremos para nós,
nossos filhos, netos e gerações futuras - eis o objetivo maior a
alcançar.

Sem dúvida, será tarefa árdua e longa. A evolução do processo
educacional é lenta, e sua avaliação é complexa. Entretanto, o
primeiro passo precisa ser dado com energia e determinação,
afastando propostas simplistas e demagógicas que costumam
permear os debates mais profundos e complexos. O alerta do cientista
político José Luiz Fiori é muito pertinente à questão. Para ele, "é muito
difícil desfazer-se da fantasia dos modelos e das soluções rápidas e
indiscutíveis ou conviver com um processo onde não se distinguem
com clareza as etapas nem se vê no horizonte próximo um final
glorioso".

Não há solução mágica para problemas tão graves. O que deve
prevalecer é a consciência de que o problema existe, de que há
caminhos e opções para superá-lo e de que o fim das profundas
desigualdades sociais passa necessariamente pela produção e
difusão do conhecimento. Só assim é que cada brasileiro, consciente
de si e do mundo que o cerca, será o principal agente da mudança e
transformação que almejamos para o Brasil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 1 hora.
Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, abordarei três
assuntos ligados ao Governo do Estado. O primeiro consiste na
análise, ainda superficial, do projeto de parceria público-privada,
enviado pelo Governador do Estado. Essa discussão já acontece no
Brasil há muito tempo. Manifestarei minha opinião e farei algumas
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denúncias relativas à apresentação desse projeto nesta
Assembléia.

Tenho certeza de que V. Exa. compreenderá a gravidade da
situação. Terça-feira, em Brasília, surpreendi-me com minuta existente
no Ministério do Planejamento igual ao projeto apresentado pelo
Governador de Minas. Cobrarei explicações e satisfação do Governo
Aécio Neves, porque - na minha opinião - há o problema da falta de
ética de componentes do Governo do Estado.

O segundo são os vetos opostos pelo Governador aos projetos de
reforma administrativa referentes a Diretores de Escola e detentores
de função pública. Por causa desses dois vetos, recebemos a visita
destes.

Pensei que houvesse acordo para aprovar a reforma na totalidade e
esperava sanção do Governador.

Há inúmeras reclamações contra a aplicação de duas resoluções na
área da educação. Sem aptidão, professores da V à 4 séries são
obrigados a lecionar determinadas matérias, já que estavam em
desvio de função. Gostaria de externar a estranheza do Bloco PT-
PCdoB em relação às três ações do Governo Aécio Neves. Antes,
porém, cumprimento o Deputado Antônio Carlos Andrada pela análise
das demandas e deficiências da educação brasileira. Arriscou alguns
prognósticos, mas, nos oito anos de governo, Fernando Henrique não
os cumpriu. A educação necessita de cuidados, e o Brasil, de
analfabetismo zero. Por isso, o Programa Fome Zero supõe
analfabetismo zero. Muito se fala do Programa, mas pouco se estuda.
Fome Zero é o cartão de visita, pois quem passa fome não tem
dignidade, e não podemos fechar os olhos para essas pessoas. O
Programa apresenta característica humanitária e compreende a
alteração da realidade para que se possa garantir três refeições ao
dia. O Programa é mais que isso. Pressupõe sede zero no semi-árido,
combatendo-se os efeitos da seca. O analfabetismo zero ou a
melhoria do sistema educacional brasileiro também está no Programa.
O Brasil precisa de revolução educacional. O Governo, reconhecendo
o quadro, propõe soluções. No Fome Zero, existe analfabetismo zero.
A família que apresentar o cartão de visita do Fome Zero terá acesso
à alfabetização. Alfabetizada, recuperará a dignidade. Assim, terá
completa saúde e acesso ao SUS. Guaíba foi a primeira cidade
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atendida pelo Programa Fome Zero. Os dados desta cidade, da
população local são completamente diferentes dos encontrados no
início desse Programa. Hoje, essa população tem acesso à educação,
pois não há mais crianças fora da escola. As crianças e os cidadãos
têm acesso à saúde, ao SUS, além, evidentemente, da alimentação,
que foi o cartão de entrada para o Programa. O Fome Zero é o
choque contrário ao choque neoliberal, que sofremos durante oito
anos e que esvaziou o Estado de suas funções. Quer dizer, é o
Estado presente nas populações mais carentes. Essa é exatamente a
intenção do Programa.

Quando se fala em Fome Zero, fala-se em educação, saúde,
saneamento básico. Quer dizer, é o Estado intervindo em políticas
públicas para os setores que mais necessitam. Portanto, é o oposto
do projeto neoliberal em curso no País há oito anos e que o levou a
este quadro. O Deputado Antônio Carlos Andrada, de maneira correta
e hábil, apresentou o quadro do sistema educacional brasileiro, que se
resolverá somente com a intervenção do Estado. Não se pode
resolvê-lo simplesmente deixando o mercado com livre-arbítrio para
realizar intervenção da maneira como quiser. Isso não quer dizer que
não precisamos do mercado. O Presidente Lula tem falado sobre a
parceria entre o setor público e o privado. Não podemos deixar ao
sabor do mercado a orientação das intervenções necessárias à
sociedade brasileira, porque o mercado faz isso por lucro. O Estado
realiza a partir das necessidades sociais. Essa é a diferença.

Portanto, para melhorar o sistema educacional brasileiro, é
necessário que o Estado faça intervenção. Isso está no programa do
Governo Lula. Durante o ano que vem, iniciaremos a substituição do
FUNDEF, que atinge da ia à 8' séries (crianças entre 7 e 14 anos). O
FUNDEF será substituído pelo FUNDEB, que abarcará da educação
infantil até o ensino médio (crianças de 6 anos até jovens de 17 anos).
Logo, o Estado será responsável por mais 4 anos, assumindo as
crianças de 6 anos e os adolescentes do ensino médio, de 14 a 17
anos. Só se melhora o sistema educacional brasileiro com o Estado
intervindo e dirigindo os parcos recursos. Se deixarmos ao bel-prazer
do Pitágoras, das universidades e faculdades particulares, somente
resolverão o seu problema de lucro, fornecerão cursos que sejam
lucrativos, mas não terão consciência para solucionar os problemas
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educacionais.

Em todos os setores, inclusive na saúde, acontece dessa maneira. E
preciso que o Estado, e não, o mercado, dirija as necessidades do
povo brasileiro. Se o mercado resolvesse tudo, não teria ocorrido o
apagão no Brasil. Aliás, ele não resolve esse problema porque prefere
outro tipo de mecanismo. Quer dizer, prefere construir margem de
lucro a fazer as linhas de transmissão do Norte e do Sul para o
Nordeste e o Sudeste, porque não dá tanto lucro.

Hoje, o modelo energético brasileiro, da Ministra Dilma Rousseff, faz
o contrário, ou seja, prioriza os canais de transmissão da energia que
sobra no Norte e no Sul para o Nordeste e o Sudeste, onde ela falta,
para que não corramos o risco de apagão e recuperemos o
desenvolvimento brasileiro necessário.

Apresentei essas questões porque o Deputado Antônio Carlos
Andrada promoveu análise mais rigorosa do que foi a intervenção do
Estado no Governo neoliberal de Fernando Henrique, e, hoje, vemos a
construção do novo Brasil que o Presidente Lula apregoa, informa e
realiza, com sucesso, alimentando as perspectivas de esperança do
povo brasileiro. Não é à toa que o Presidente Lula continua com um
alto grau de popularidade, que aliás vem aumentando. Ontem o
Deputado Laudelino nos falava da ida de Lula ao Sul de Minas e do
carinho com que a população recebeu o Presidente, reconhecendo o
esforço que o Governo brasileiro faz em favor da recuperação do
nosso País, mesmo com todo o grau de dificuldade e com a herança
maldita do Governo Fernando Henrique, recitada aqui pelo próprio
Deputado Antônio Carlos Andrada, sobre a qual começamos a atuar
sem chorar sobre o leite derramado, construindo um Brasil melhor.

Mas é preciso que Minas Gerais também colabore. Não há
condições de falarmos numa educação melhor se ao mesmo tempo o
Governo do Estado adota resoluções na área de educação que
colocam Minas Gerais numa situação extremamente delicada.
Concedo aparte à Deputada Maria Tereza Lara, que compreende isso
melhor do que eu, pois tem estudado, em nome da bancada, as
resoluções malignas que o Governo Aécio Neves vem aplicando nas
escolas estaduais. Pois não, Deputada.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Caro companheiro,
Deputado Rogério Correia, Líder do nosso bloco, quero cumprimentá-
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lo pelo pronunciamento e pelas considerações. Antes de falar
sobre a questão da Resolução n° 428, do Estado de Minas, quero
reforçar a questão do Fome Zero e da sede zero. O Frei Betto
escreveu uma crônica no "Estado de Minas", muito interessante, sobre
as primeiras cidades do Brasil, no Norte e Nordeste, que tiveram não
apenas Fome Zero, mas também sede zero. Em localidades onde as
donas de casa saíam à 1 hora da manhã para buscar água,
carregando água na cabeça durante 8 horas para beber e fazer sua
alimentação, antes de chegar o saneamento e a água, foi construído
um chafariz no centro da cidade. E realmente emocionante, uma
prova de como esse Fome Zero é uma porta aberta para se criarem
situações de dignidade de vida.

Outra questão importantíssima é a da Secretaria Extraordinária de
Alfabetização, também criada neste Governo, com a estimativa de
erradicar o analfabetismo em quatro anos, por meio de convênios com
o FNDE, Prefeituras e outras entidades. São 20 milhões de brasileiros
analfabetos. O FNDE está liberando R$15,00 "per capita" por mês
para que as entidades e os órgãos públicos possam alfabetizar jovens
e adultos neste País. E o analfabetismo zero que já está em
funcionamento. Quando chegarmos à faixa de 1 milhão de turmas,
que já estão inscritas nos projetos, poderemos festejar um grande
primeiro passo. Não temos condições de fazer Fome Zero se não
tivermos analfabetismo zero neste País. Além disso, estão sendo
discutidos critérios para ingresso nas universidades públicas, que são
um direito de todos. Enquanto houver tantos jovens excluídos, sem a
mínima condição de ingressar numa universidade, teremos que ter
cotas para jovens que estudam em escolas públicas e que não têm
recursos para pagar um cursinho ou se preparar para ingressar numa
universidade. Temos que passar por um processo de transição até
que todos os jovens de qualquer classe social possam ter
universidade pública neste País. Essa também é uma preocupação
deste nosso Governo. Em meio a todas essas questões, estamos aqui
em Minas Gerais com esses dois vetos. Temos sido procurados por
vários Diretores de Escola, de todos os partidos e mesmo sem partido,
dizendo que houve um acordo entre eles, esta Casa, os partidos de
situação e oposição e o Governo Estadual para que realmente o
apostilamento, como foi colocado na lei, pudesse preservar aqueles
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que já estão no segundo mandato. Além disso, há a questão da
função pública. Não é simplesmente uma questão de direito de veto,
mas se trata de um assunto que foi acordado. Ora, acordo político é
de extrema importância, porque, se os governantes não tiverem
compromisso com a sua fala, com a verdade, perder-se-á a
credibilidade.

Companheiro Rogério Correia e demais companheiros do bloco, não
podemos aceitar o veto a um ponto sobre o qual discutimos e
acordamos. Ficamos um mês inteiro fazendo amplos debates sobre
essa matéria, ocasião em que recebemos várias vezes os sindicatos e
os nossos colegas. Queremos aprofundar ainda mais a discussão
sobre esse tema, principalmente quando ouvirmos os companheiros
nas comissões que vão discutir os vetos. Queremos fazer valer a
justiça, e não só a palavra da Oposição, mas também a da Situação.
A Casa, em ação conjunta, precisa se mobilizar para fazer valer os
acordos feitos com nossos companheiros, com os servidores e com a
nossa categoria, sobretudo com a área da educação.

Com relação à Resolução n° 428, enquanto fazemos essas
considerações e temos as nossas preocupações com o FUNDEB, em
nível nacional, e com a erradicação do analfabetismo em Minas
Gerais, temos essa resolução, que, em seu art. 1°, diz que o seu
objetivo é diminuir o número de designados sem considerar o
momento que estamos vivendo, já em meados do segundo semestre.
O problema sério é que isso acontece sem discussão com a categoria
e os Diretores.

Nós, Deputados da Oposição e da Situação, fomos procurados para
resolver esse problema. Telefonei para a Secretaria da Educação para
solicitar informações. Já fui Diretora e não quero fazer oposição
irresponsável. Quero informações verdadeiras até para defender o
Governo, quando se tratar de ação positiva. Quando o Governo
estava implementando os nove anos para o ensino fundamental,
estive no Palácio da Liberdade. Queremos fazer oposição responsável
e qualificada.

Quando for para aplaudir o Governo Estadual, faremos isso, porque
tem havido interlocução entre as partes interessadas. Temos que
contribuir para que haja no Estado qualidade de vida. Temos recebido
centenas de reclamações de colegas, o que caracteriza que não se
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trata apenas de posição do Sindicato.

Diretores de escolas e professoras têm nos procurado para dizer
que a Resolução n° 428, que se reporta à Resolução n° 350, está
inviabilizando o funcionamento da escola. Esta resolução diz que não
se pode fazer substituição em cargo administrativo. Por exemplo, uma
serviçal, substituta de um Agente de Serviços Gerais que está de
licença por motivo de saúde, quando a licença é prorrogada, não pode
ter o contrato prorrogado. O serviço fica acumulado.

Na Secretaria da Educação, fui Diretora de Escola na época em que
o Governador era Newton Cardoso, na qual vivemos situação
semelhante e gravíssima. Ficava de manhã, de tarde e de noite na
escola, porque, às 18 horas, já não havia Agente de Serviços Gerais,
serviçal ou Auxiliar de Secretaria. Só professor. Então, se quisesse
que a professora não ficasse sozinha na escola, tinha que ficar das 7
às 22 horas.

A Secretaria informou que está havendo interpretação dúbia da
resolução. A Comissão de Educação desta Casa pediu realização de
audiência, amanhã. Queremos acreditar e pedir a revogação dessa
resolução. Ou, se não está sendo bem interpretada, que haja
discussão com os Diretores e as superintendências, para que seja
efetivamente esclarecida. No nosso entendimento, o que está escrito
é exatamente o que acabamos de dizer, além de outros problemas
sérios.

O professor excedente poderá receber autorização para trabalhar
em qualquer disciplina, que, muitas vezes, não tem relação com ele.
Um professor de Contabilidade disse-nos que lhe pediram para dar
aula de Física e que não entendia nada dessa matéria.

Cada escola, cada Diretor está interpretando essa resolução do jeito
que bem entende. Onde está a orientação da superintendência? Onde
está também a necessidade de se fazer a construção com a
participação dos Diretores, do sindicato, dos professores?

Sabemos que, conforme o companheiro Chico Simões, que já foi
Prefeito, nos disse, algumas ações administrativas devem ser feitas.
De 1976 a 1981, fui Secretária da Educação e sei que há momentos
em que se deve discutir a evasão escolar e o quadro das escolas.
Sabemos, como sabem o nosso companheiro Chico Simões, a
Deputada Manha Campos, que está acompanhando também a

rÀ



550
questão, nossos companheiros de outras áreas e o nosso Líder,
que há momentos em que se devem tomar atitudes "amargas", entre
aspas, ou seja, necessárias para que se possa adequar a situação
administrativa à pedagógica, mas nunca sem a participação dos
verdadeiros condutores do processo, no caso, os Diretores. Se forem
convocados e com eles for tomada decisão coletiva, com certeza,
poderão ser atendidas as condições administrativas necessárias, sem
perder de vista a qualidade de ensino e a política pedagógica.

E isso que queremos registrar, com todo o respeito à Secretaria da
Educação e a algumas assessorias da minha época. Como fui
Secretária, conheço alguns assessores. Na Secretaria, há
profissionais de carreira, competentes. Mas temos de apelar aos
setores de planejamento e financeiro do Governo do Estado, para
que, por favor, ouçam essas lideranças, que são de carreira e,
realmente, entendem do assunto, por terem experiência, para que
sejam tomadas as medidas justas e necessárias.

Nós, professores - sou professora aposentada, trabalhei 25 anos em
escola pública -, muitas e muitas vezes carregamos a educação deste
Estado e deste País. Se dependesse dos salários, as escolas seriam
muito piores. (- Palmas.)

Temos de somar esforços, o que constitui papel do nosso Bloco e
desta Casa. Quero conclamar a todos para que seja posição desta
Assembléia o respeito à educação, à qualidade do ensino, ao Estado
de Minas Gerais. Somar com a Secretaria da Educação, e não ser
contra ela. Se tivesse de bajular, seria contra, pois não estaria
valorizando a educação. Portanto, quero somar com a Secretaria da
Educação, os professores, supervisores e Diretores. Em respeito a
eles, tenho de falar essa verdade, para que, realmente, Minas tenha a
qualidade de ensino que merece. Além disso, somar com o Governo
Lula, pois há interlocução com os Governos dos Estados. O
Presidente Lula tem sido aberto, não excluindo nenhum partido da
administração pública federal, pois sabe que a situação do País só
avançará se houver cooperação e parceria. E, para que haja parceria,
temos de ser sinceros, elogiar o que for positivo, participar e estar
presente. Além disso, questionar, para contribuir e solucionar os
graves problemas que temos, como educação e segurança.

Antes de encerrar, gostaria de mudar de assunto, aproveitando esta
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oportunidade, para registrar - o que não foi possível fazê-lo antes -
o pesar por termos perdido o Embaixador Sérgio Vieira de Mello,
homem que deu sua vida, seu sangue e seu trabalho pela construção
da paz.

Falar as verdades e respeitá-las é construir a paz. Quando
elogiamos as ações positivas do Governo, mesmo sendo Oposição, e
questionamos o que deve ser mudado, também estamos construindo
a paz.

Queremos fazer uma grande homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira
de Mello, que deu sua vida pela paz. Desejamos que seu sangue
possa gerar sementes de paz no nosso Etado, no País e no mundo,
para a construção da sociedade com que sonhamos, com justiça
social, direitos respeitados e vida digna.

Agradeço ao Deputado Rogério Correia. Esperamos continuar juntos
essa luta, pois esse é o nosso compromisso e o objetivo para o qual o
povo nos elegeu.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara, por suas palavras, com as quais concordo plenamente.

Quero também fazer uma homenagem a nosso Embaixador Sérgio
Vieira de Mello, assassinado no Iraque. Apesar de todo nosso pesar
por sua morte, é necessário registrar que, não fosse a atuação bélica
do Governo Bush, isso não teria acontecido. Agora tentam culpar os
iraquianos, mas há que se fazer uma reflexão mais profunda a
respeito do fato.

O Governo Bush invadiu o Iraque em nome de uma suposta busca
por armas químicas, biológicas e até atômicas, mas nada encontrou
para justificar sua ação. Agora, como resposta à invasão do
imperialismo americano, infelizmente a ONU sofreu um atentado,
apesar de, ironicamente, ter ficado contrária a essa invasão.

E preciso colocar os pingos nos "is", o dedo na ferida. Isso não teria
acontecido se o Governo Bush não tivesse tentado submeter o povo
iraquiano, como vem fazendo. Esse povo está resistindo. Não se pode
dizer que estão fazendo atos de terrorismo, porque são atos de
resistência. Há uma diferença grande.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Algumas interrogações
estão surgindo no caso desse atentado. Por que o povo iraquiano teria
interesse de atacar exatamente a ONU, se ela ficou contrária à
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invasão dos Estados Unidos? Por que a ONU? Poderia ter sido um
quartel ou mesmo os soldados, como tem acontecido. Poderia ter sido
qualquer coisa americana ou inglesa, mas não a ONU.

Por que atingir exatamente o Embaixador, que tem o respeito e o
respaldo de toda a comunidade mundial? Exatamente ele estava
contrário à posição do Presidente Bush e fez-lhe críticas, sendo
colocado no cargo com a negativa dele. Há muitas coincidências.

Já se falava na sucessão de Kofi Annan, e Sérgio Vieira de Mello
era um candidato com probabilidades de vencer. Vejam que
exatamente ele foi a vítima principal desse ato de violência - havia
apenas um segurança no local.

A situação está muito mal explicada, e uma série de interrogações
vem à nossa mente. O Governo brasileiro deveria buscar, junto aos
organismos internacionais, respostas para esse fato. Há muitas
coincidências e dúvidas. Não seria o momento de encontrar um mártir
para jogar a comunidade mundial contra o Iraque, exatamente na
figura do nosso Embaixador? Acredito que esse ataque exige de todos
os brasileiros uma interrogação, inclusive do Governo, que deveria
buscar, por meio dos organismos competentes e de ação diplomática,
essas explicações. Esse episódio, da forma como aconteceu, com
quem aconteceu e onde aconteceu, é muito suspeito. Não
acreditaremos apenas nas coincidências. Lamentamos profundamente
a perda de um brasileiro que nos honrava e que era respeitado no
mundo inteiro pelo seu trabalho, desde o Timor Leste até os outros
lugares por onde passou, levando o nome do Brasil como aquele que
busca a justiça. Deixo essas perguntas para o povo refletir. O ocorrido
foi apenas coincidência, ou esse fato contém outra realidade que não
conseguimos explicar?

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Miguel Martini. O
raciocínio é intrigante, e temos o direito de ter dúvidas diante de tantos
acontecimentos. A Deputada Maria Tereza Lara lembrou bem esse
episódio intrigante. Será que há outros interesses por trás do
acontecido, não do povo iraquiano, mas, qdem sabe, do próprio
imperialismo? Essa pergunta fica no ar. Temos o direito de questionar,
diante da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, não justificada,
porque não encontraram nada do que afirmaram que havia de
perigoso naquela região.
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Em relação à questão do veto, há decisão da Bancada do PT, a

qual já comuniquei à comissão de Diretoras, que se reuniram com o
Presidente da Casa e com o Colégio de Líderes. Votaremos a favor da
derrubada do veto do Governador Aécio Neves, tanto no que diz
respeito ao apostilamento das Diretoras quanto no que diz respeito à
função pública, porque entendemos que o Governador quebrou um
acordo firmado nesta Casa para a votação da reforma administrativa.
Espero que a base do Governo respeite o acordo e rejeite o veto do
Governador. As Diretoras das escolas e os detentores de cargos de
função pública podem ficar tranqüilos, porque os 16 votos do PT serão
pela derrubada do veto, mas precisamos de mais 23 votos da base do
Governo, para que façamos cumprir o acordo aqui firmado.

Com relação à questão da resolução da educação, Deputada Maria
Tereza Lara, infelizmente, a política é do Governo Aécio Neves. A
questão voltou às mãos do Tesouro, das quais desejávamos nos
livrar, que tudo cortará, desde que seja do interesse público. Só
podem ser cortados os interesses sociais. Espero que o Governo
reflita sobre o assunto, para que não tenhamos de chamar o
Governador Aécio Neves de mãos de tesoura. Esse apelido não fica
bem ao perfil que deseja construir, mas, infelizmente, essa resolução,
do jeito que tem sido aplicada, serve para fazer cortes no interior da
escola, independentemente de piorar a qualidade da educação, como
vem acontecendo.

A Deputada Marília Campos (em aparte)* - Não sou da Comissão de
Educação, mas estou sensibilizada com a proposta. Em vez de a
Secretária vir a esta Casa prestar esclarecimentos sobre o decreto,
marcou reunião amanhã, às 11 horas, na Secretaria. Proponho-me a
compaiecer a fim de apoiar o requerimento do Deputado Weliton
Prado, que solicita a revogação do decreto, que propõe cortes na área
da educação. Acredito que o pedido de revogação comunga com o
discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada, que lança, hoje, a
campanha de ignorância zero. Entendo que a proposta do decreto
debilita a educação no Estado. Diante disso, estaremos aumentado a
ignorância se tivermos implementada essa proposta, de maneira tão
inoportuna, já no segundo semestre.

A Deputada Maria Tereza Lara expôs com detalhes todas as
preocupações da Bancada do PT. Convido todos os Deputados desta
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Casa para a reunião, pelo menos em termos de representação
partidária. Seria oportuno contar com a representação do Deputado
Antônio Carlos Andrada, que está muito preocupado com a educação
em nosso País, quando deveria preocupar-se com a educação em
nosso Estado. Se esse decreto não for revogado, a educação ficará
completamente comprometida.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço à Deputada Marília
Campos. O melhor seria a Secretária vir à Assembléia Legislativa
prestar esclarecimentos. Pelo visto, anda muito ocupada na Secretaria
ou talvez não preze o Poder Legislativo como deveria; porém, isso
não nos fará desistir de buscar informaçõês e exigir a revogação das
decisões que apresentou. Essas resoluções não deveriam ser
interpretadas dessa forma, pois já existiam e não foram entendidas
assim. O problema reside na interpretação dada pela Secretaria,
obrigando que cortes prejudiciais à educação sejam feitos. Tomara
que a própria Secretária reconheça isso e revogue suas decisões, o
que é mais importante até do que o problema da resolução.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Agradeço-lhe. Para
discutirmos e avaliarmos o que é certo ou errado, o que é bom,
melhor, o que é pior e o que não presta, temos de partir de dados
realistas, da verdade. Enquanto a Deputada Maria Tereza Lara falava,
entrei em contato com a Secretaria de Educação e recebi as seguintes
informações: a resolução é do Sr. Murílio Hingel, do Governo Itamar
Franco, e existe desde 2002. A Secretária apenas exigiu o
cumprimento da resolução, visando a valorizar os servidores públicos,
que são os excedentes do Estado, desde que estes se encontrem
compatíveis com as matérias que estão autorizados a lecionar. Logo,
se o servidor não for qualificado para lecionar determinada matéria,
não poderá assumi-Ia. Essa é a instrução dada.

Primeiro, no sentido de valorizar o concursado, o que hoje já é
servidor público do Estado. Que ele assuma essa matéria, desde que
seja dentro da área em que está licenciado, não aceitando que seja
diferente disso. Sobre esses fatos, podemos conversar. O contrário
não corresponde à realidade dos fatos emitidos pela Secretaria. Essa
é a informação que tenho a dar.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Miguel
Martini. Amanhã a Comissão estará com a Secretária. Vejamos se
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essa situação ficará esclarecida, porque as denúncias que temos
recebido são de outra monta; aliás, há essas que a Deputada Maria
Tereza Lara abordou, e muitos professores e Diretores de escolas
têm-nos procurado em relação à interpretação dada à resolução. Sei
que a resolução é antiga, mas não tivemos problemas com ela no
passado. Os problemas são oriundos da interpretação que a
Secretária tem dado a ela. Como a Secretária não tem muito
conhecimento do sistema estadual de ensino, é oriunda mais das
universidades, às vezes pode ter outro tipo de conhecimento ou pode
não compreender a realidade das escolas. Seria bom que houvesse
um conselho, ao qual ela pudesse se reportar, para que problemas
desse tipo não ocorressem. Vamos ver se essa situação será
resolvida amanhã. As Deputadas da Bancada do PT estarão nos
representando.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - A Secretária da Educação
está cumprindo a meta de diminuição de investimentos para fazer
caixa, não interessando os meios. Essa é a tônica deste Governo. Se
analisarmos o PPP mandado pelo Governador, veremos que ele deixa
muito claro que não interessa o meio, que é a iniciativa privada,
interessa o fim.

O que está acontecendo hoje - embora o companheiro Miguel
Martini tenha dito que não pode acontecer, mas infelizmente está
ocorrendo - é que pessoas sem condições para lecionar determinada
matéria estão lecionando. O que se quer, de qualquer maneira, é
diminuir gastos, investimentos em educação, para fazer caixa, talvez
para contrair empréstimo e nos colocar em situação cada vez mais
complicada.

Quanto ao veto, companheiro Rogério Correia, temos de derrubá-lo
por questão de justiça com as Diretoras e com os funcionários de
função pública. As Diretoras trabalharam muito tempo para ter direito
ao seu apostilamento integral. Todas elas estão com dois, três, quatro
anos de trabalho. Estas aqui estão com sete anos e perderam a
condição de ser professoras e, conseqüentemente, de ser tratadas, na
aposentadoria, com um período menor, por estarem na direção, na
época da mudança que aconteceu com Fernando Henrique Cardoso.
Quanto aos funcionários de função pública, também trabalharam e
prestaram serviço com a mesma lealdade de qualquer outro
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concursado.

O mais grave são as justificativas do Governo do Estado, querendo
se eximir da sua responsabilidade e colocando esta Casa em
dificuldade, porque estão falando que é inconstitucional. Parece que
aqui existem 77 Deputados que não entendem de lei e que os
assessores não são competentes. E bom que se entenda que tudo o
que foi aprovado aqui passou pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Fiscalização Financeira e pelas temáticas, com total
assessoria de advogados, pessoas competentes. Que ele venha a
público e fale que está vetando porque quer diminuir despesas e
sucatear mais ainda este Estado, e não diga que é meramente
inconstitucional, colocando o Poder Legislativo como grande
responsável por essas leis que foram aprovadas, segundo o
Governador, de uma maneira ilegal.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões.
Gostaria de abordar um último assunto. Pediria a atenção dos nobres
Deputados, dos nossos telespectados, do Presidente Luiz Fernando
Faria. Esse é um assunto grave, pelo menos do ponto de vista ético, e
não poderia deixar de trazê-lo à tribuna. Fui a Brasília saber que
estudo o Governo Federal está fazendo a respeito desse projeto de
parceria público-privado, ao qual o Presidente Lula tem se referido nos
últimos dias, com muita ênfase.

O Presidente Lula tem dito que o projeto é fundamental, até para
que o plano plurianual se torne realidade. Chegou a citar números.
Disse que precisará de aproximadamente R$190.000.000,00 para
construção de estradas, da malha ferroviária do setor energético, de
telecomunicações, enfim, infra-estrutura para preparar o Brasil para o
crescimento. Esperava que R$83.000.000.000,00 viessem da
iniciativa privada.

Experiência mundial da parceria público-privada vem sendo
realizada, e nada mais justo que o Governo mandar proposta para o
Congresso Nacional aprovar especificando, para o setor privado, o
tipo de garantia.

Recentemente, o Governador Aécio Neves enviou à Assembléia
projeto de lei PPP como se fosse novidade. Sabíamos que se tratava
de truque, já que não é novidade, pois o mundo inteiro discute isso.
Várias Prefeituras o fazem ou já o fizeram, se não da forma que será
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estabelecida, o fazem por meio de concessão, de licitação. Essa
parceria é mais manjada que muita coisa existente no País.

O Governador é afoito ao dizer que está apresentando o novo.
Tivemos problemas com ele durante a campanha quando,
misteriosamente, pontos do programa Nilmário Miranda pareciam
idênticos a pontos programáticos do Governo Aécio Neves. Fizemos
denúncia desse plágio. Creio que sua assessoria tem o péssimo
hábito de plagiar.

Quando enviou o projeto, todos sabiam se tratar de "marketing"
político feito por meio de plágio, apresentando a •reforma
previdenciária do Lula, que se encontra no Congresso Nacional,
antecipando-a e apresentando-a como proposta de projeto de lei.
Tudo está parado. Nem para a Comissão de Justiça a proposta foi,
porque a Assembléia está esperando a aprovação das reformas
previdenciárias do Congresso Nacional para depois tratar do assunto.
Não há como antecipar reforma previdenciária em Minas. Ninguém
deu a menor atenção à proposta, que é cópia daquela que Lula
enviou. Até aí, tudo bem, porque se trata de documentos públicos.
Porém, ao ir a Brasília, surpreendo-me com a notícia de que o projeto
de lei do Governador Aécio Neves é cópia, vírgula por vírgula, letra
por letra, da minuta que se encontra no Ministério do Planejamento,
fruto de estudo do escritório Carlos Ari Sundfeld, de São Paulo,
contratado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, por meio do
Ministério do Planejamento. Conforme notícias que obtive, o contrato,
de três meses, custou caro. Os membros do escritório foram à
Inglaterra, berço do neoliberalismo, fazer cópia exata do projeto PPP.
De lá, trouxeram informações e fizeram importantes pesquisas.

Posteriormente, verificarei o preço e o contrato, mas é importante a
iniciativa do Governo em conhecer as PPPs mundiais, a fim de
aproveitar as oportunidades no Brasil. Até aí, nada de mais. Aquele
escritório, por meio desse contrato, fez minuta, que ali continuou,
porque o Presidente Fernando Henrique Cardoso perdeu as eleições.
O documento, portanto, pertence ao Governo Federal, responsável
pelo estudo no qual se envolveram os funcionários de carreira do
Ministério do Planejamento.

Mas essa minuta - vírgula por vírgula, letra por letra - foi
apresentada em Minas sob a forma de projeto de lei. 0 responsável
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pelo documento e pela contratação do escritório Carlos Ari
Sundfeld, de São Paulo, é exatamente quem está cuidando do projeto
PPP, ou seja, o Dr. Luís Antônio Ataíde, que era funcionário do
Ministério do Planejamento e acompanhou o estudo. Ao perder as
eleições, pegou o estudo no escritório e vendeu o peixe para o
Governador Aécio Neves. Ganhou, então, o cargo de mentor, fazendo
da minuta um projeto de lei. Embora não tenha sido o caso, o que o
impediria de vender aquele documento para alguém? Essa denúncia é
séria. Ouvi alguém do Governo dizer que tudo é documento público.
Discordo, porque se trata de estudo feito pelo Governo Federal, não
pelo ex-Presidente Fernando Henrique. Não considero ético o
comportamento de um burocrata, um tecnocrata, um funcionário que
sai de determinado órgão público e vende seu peixe a outra
instituição, especialmente quando o estudo foi pago com dinheiro
público.

Estranhei muito que o Líder do Governo tenha defendido tal atitude,
dizendo que, como se trata de documento público, ela é normal. Não
concordo, no mínimo é má-fé. Devíamos discutir se esse
comportamento é correto; sob o ponto de vista ético. Se houvesse
acontecido no setor privado significaria crime, seria venda de
informações obtidas com dinheiro público. Eticamente, o
comportamento desse funcionário não é o melh&. Precisamos
analisar o que deve ser feito.

Não somos contrários ao conteúdo do PPP, desde que tomemos
conhecimento das regras. Além disso, não deve significar privatização
do Estado, e o modelo deve ser correto sob o ponto de vista de
parcerias. Existem falhas graves na minuta, aqui apresentada como
projeto de lei. Por exemplo, a possibilidade de, inexistindo licitação,
cobrar-se tarifas no futuro, sangrando o contribuinte e substituindo-se
a PPP por novo modelo de contratação de uma empresa terceirizada,
fugindo-se, assim, da licitação, que é obrigatória.

O Governador Aécio Neves precisa parar de fazer "marketing"
político e governar melhor. O Governo Estadual não poderá aplicar
projeto de PPP sem conhecer as regras que serão estabelecidas pelo
Congresso Nacional. O Presidente Lula anunciou que o colocará em
execução juntamente com o Plano Plurianual. Portanto, não pode ser
implementado aqui sem o conhecimento das regras, porque

rÁ
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simplesmente brincaríamos de fazer leis. Por exemplo, as licitações
não podem ser feitas sem que se obedeça à Lei Federal n° 8.666.

Também a PPP não poderá ser feita, porque terá significado
nacional, não podendo ser aplicada. A Bancada do PT está estudando
• projeto que trata desse assunto. Fazemos esses comentários, sendo
• primeiro do ponto de vista ético, com essa crítica. Veremos quais
medidas serão tomadas e não julgamos correto que esse tipo de
comportamento de um funcionário público seja considerado ético. O
segundo comentário diz respeito ao comportamento do Governo ao
querer se tornar vanguarda no processo, tentando se passar por
moderno, com exemplos de outros governos. Na verdade, são cópias
de minutas de governos passados. Não existem estudos anteriores, e
o projeto não tem aplicabilidade.

Gostaria de contra-argumentação do Deputado Miguel Martini nesse
sentido.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões.
Gostaria de abordar um último assunto. Pediria atenção dos nobres
Deputados, dos nossos telespectadores, do Presidente Luiz Fernando
Faria. E um assunto grave, pelo menos do ponto de vista ético. Não
poderia deixar de trazê-lo à tribuna. Fui a Brasília saber que estudo o
Governo Federal está fazendo a respeito da PPP, ao qual o
Presidente Lula tem se referido nos últimos dias, com muita ênfase.

O Presidente Lula tem dito que o projeto é fundamental, até para
que o Plano Plurianual ? torne realidade. Chegou a citar números.
Disse que precisará de aproximadamente R$190.000.000,00 para
construção de estradas, ta malha ferroviária do setor energético, de
telecomunicações, enfim, infra-estrutura para preparar o Brasil para o
crescimento. Esperava que R$83.000.000.000,00 viessem da
iniciativa privada.

Experiência mundial da parceria público-privada vem sendo
realizada. Nada mais justo que o Governo mandar proposta para o
Congresso Nacional aprovar, colocando para o setor privado qual o
tipo de garantia.

Recentemente o Governador Aécio Neves enviou à Assembléia
projeto de lei criando a PPP como se fosse novidade. Sabíamos que
se tratava de truque, já que não é novidade, pois o mundo inteiro
discute isso. Várias Prefeituras fazem ou já fizeram. Se não da forma
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que será estabelecida, o fazem por meio de concessão, de
licitação. Essa parceria é mais manjada que muita coisa existente no
País.

O Governador é afoito ao dizer que está apresentando o novo.
Tivemos problemas com ele durante a campanha quando,
misteriosamente, pontos do programa Nilmário Miranda pareciam
idênticos a pontos programáticos do Governo Aécio Neves. Fizemos
denúncia desse plágio. Creio que sua assessoria tem o péssimo
hábito de plagiar.

Quando enviou o projeto, todos sabiam se tratar de "marketing"
político por meio de plágio, ou seja, apresentação da reforma
previdenciária do Lula, que se encontra no Congresso Nacional,
antecipando-a e apresentando-a como proposta de projeto de lei. Está
parado. Nem para a Comissão de Justiça foi, porque a Assembléia
está esperando a aprovação das reformas previdenciárias do
Congresso Nacional para depois tratar do assunto. Não há como
antecipar reforma previdenciária em Minas. Ninguém deu a menor
atenção. E a cópia do que Lula enviou. Até aí, tudo bem, porque são
documentos públicos. Porém, ao ir a Brasília, surpreendo-me com a
notícia de que o projeto de lei do Governador Aécio Neves é cópia,
vírgula por vírgula, letra por letra, de minuta que se encontra no
Ministério do Planejamento, fruto de estudo do escritório Carlos Ari
Sundfeld, de São Paulo, contratado pelo Governo Fernando Henrique
Cardoso, por meio do Ministério do Planejamento. Conforme noticias
que obtive, o contrato, de três meses, custou caro. Os membros do
escritório foram à Inglaterra, berço do neoliberalismo, fazer cópia
exata do projeto da PPP. De lá trouxeram informações e fizeram
importantes pesquisas.

Posteriormente verificarei o preço e o contrato, mas é importante a
iniciativa do Governo em conhecer as PPPs mundiais, a fim de
aproveitar as oportunidades no Brasil. Até aí, nada de mais. No
entanto aquele escritório, por meio desse contrato, fez minuta, que ali
continuou, porque o Presidente Fernando Henrique Cardoso perdeu
as eleições. No entanto, o documento pertence ao Governo Federal,
responsável pelo estudo, no qual se envolveram os funcionários de
carreira do Ministério do Planejamento.

Mas essa minuta - vírgula por vírgula, letra por letra - foi
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apresentada em Minas sob a forma de projeto de lei. O
responsável pelo documento e pela contratação do escritório Carlos
Ari Sundfeld, de São Paulo, é exatamente quem está cuidando do
projeto PPP, ou seja, o Dr. Luís Antônio Ataíde, que era funcionário do
Ministério do Planejamento e acompanhou o estudo. Ao perder as
eleições, pegou o estudo no escritório e vendeu o peixe para o
Governador Aécio Neves. Ganhou, então, o cargo de mentor, fazendo
da minuta um projeto de lei. Embora não tenha sido o caso, o que o
impediria de vender aquele documento para alguém? Essa denúncia é
séria. Ouvi alguém do Governo dizer que tudo é documento público.
Discordo, porque se trata de estudo feito pelo Governo Federal, não
pelo ex-Presidente Fernando Henrique. Não considero ético o
comportamento de um burocrata, um tecnocrata, um funcionário que
sai de determinado órgão público e vende seu peixe a outra
instituição, especialmente quando o estudo foi pago com dinheiro
público.

Estranhei muito que o Líder do Governo tenha defendido tal atitude,
dizendo que, como se trata de documento público, é normal. Não
concordo, no mínimo é má-fé. Devíamos discutir se esse
comportamento é correto sob o ponto de vista ético. Se houvesse
acontecido no setor privado significaria crime, seria venda de
informações obtidas com dinheiro público. Eticamente, o
comportamento desse funcionário não é o melhor. Precisamos
analisar o que deve ser feito.

Não somos contrários ao conteúdo do projeto PPP, desde que
tomemos conhecimento das regras. Além disso, não deve significar
privatização do Estado, e o modelo deve ser correto sob o ponto de
vista de parcerias. Existem falhas graves na minuta, aqui apresentada
como projeto de lei. Por exemplo, a possibilidade de, não havendo
licitação, cobrar-se tarifas no futuro, sangrando o contribuinte e
substituindo-se a PPP por novo modelo de contratação de uma
empresa terceirizada, fugindo-se, assim, da licitação, que é
obrigatória.

O Governador Aécio Neves precisa parar de fazer "marketing"
político e governar melhor. O Governo Estadual não poderá aplicar
projeto de PPP sem conhecer as regras que serão estabelecidas pelo
Congresso Nacional. 0 Presidente Lula anunciou que o colocará em
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execução juntamente com o Plano Plurianual. Portanto, não pode
ser implementado aqui sem o conhecimento das regras, porque
simplesmente brincaríamos de fazer leis. Por exemplo, as licitações
não podem ser feitas sem que se obedeça à Lei Federal n° 8.666.

Também as parcerias públicas e privadas não poderão ser feitas,
porque terão significado nacional, não podendo ser aplicadas. A
Bancada do PT está estudando o projeto que trata desse assunto.
Fazemos esses comentários, sendo o primeiro do ponto de vista ético,
com essa crítica. Veremos quais medidas serão tomadas e não
julgamos correto que esse tipo de comportamento de um funcionário
público seja considerado ético. O segundo diz respeito ao
comportamento do Governo ao querer se tornar vanguarda no
processo, tentando se passar por moderno, com exemplos de outros
Governos. Na verdade, são cópias de minutas de Governos passados.
Não existem estudos anteriores, e o projeto não tem aplicabilidade.

Gostaria de contra-argumentação do Deputado Miguel Martini nesse
sentido.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - O Deputado Rogério
Correia faz observação que gera contradição com o seu
posicionamento. Tive o prazer de defender projeto de sua autoria
nesta Casa, que tratava da informática livre, cuja lógica é a
socialização das informações do setor público. Vivemos num país em
que tudo se copia. De fato, as coisas boas devem ser copiadas. Na
UNALE, criamos banco de dados ao qual Deputados Estaduais de
todo o Brasil remetem projetos, e os demais parlamentares os copiam.
No setor público, deve haver parcerias.

Deputado Rogério Correia, tenho a informação de que o Ministro
Mantega pediu cópia do projeto ao Governador Aécio Neves, assim
como o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. Que mal
existe em determinada pessoa ter idéia de projeto tão bom? V. Exa.
afirmou que o projeto é muito bom e que está gerando ciúmes de
quem apresentou primeiro. Isso nos tranqüiliza, por sabermos que já
temos os 16 votos favoráveis da Oposição. Ficamos satisfeitos.
Realmente, o Governador Aécio Neves está imprimindo marca de
modemidade e serenidade no atendimento às demandas da
sociedade mineira, e está dando respostas. O Presidente Lula disse
que copiaria o modelo de segurança pública lançado em Minas, 0
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projeto do primeiro emprego, transformado em lei em nosso
Estado, também foi apresentado pelo Presidente da República.

Não temos ciúmes disso. E bom copiarem nossas boas idéias. O
Luís Antônio Ataíde, Técnico Federal, adquiriu "now how", e quando o
contratamos... Imaginem se contratarmos, por exemplo, o Secretário
Anastasia, e pedir-lhe que esqueça de tudo o que viu no Governo
Federal, sua experiência na Secretaria-Geral dos Ministérios da
Justiça e do Trabalho. Isso seria mesquinho.

Não importa de onde surgiu a idéia do projeto público-privado. O
importante é quem tem a decisão política de implementá-lo. E essa foi
a posição do Governador Aécio Neves diante da informação e da
escassez de recursos do Estado, que nos próximos dez anos
precisará de R$40.000.000.000,00 para acompanhar o processo de
desenvolvimento. E claro que o Poder Público sozinho não
conseguirá. O Presidente Lula também não conseguirá, no âmbito
federal, somente com as receitas que a União possui.

Tenho a certeza de que o Ministro Mantega não sabia desse projeta,
pois o pediu ao Governador Aécio Neves. Se o fato de o Governador
ter aqui apresentado, despertou interesse de verificar lá se havia
alguma idéia nesse sentido, isso é positivo. O Governador Aécio
Neves já se orgulha disso, de ter direcionado o Governo Federal a
pensar de maneira moderna, a implementar esse projeto de parceria
público-privado. Se realmente a União pagou, como V. Exa.
expressou, e na União há o dinheiro do povo mineiro, porque grande
parcela dos contribuintes são mineiros... Afinal, somos todos
brasileiros. Não existe a separação dos brasileiros da União, dos
Estados e dos municípios. Os recursos da União vêm do dinheiro do
trabalhador brasileiro. Se o povo brasileiro pagou por essa consultoria
que originou esse projeto, os municípios devem usá-lo e os Estados
também. Talvez tivesse sido antiético e anormal, se algo que o povo
pagou tivesse sido usurpado pela iniciativa privada. O povo brasileiro
é o mesmo em Almenara, Unaí, em todos os lugares. Não vejo nada
de mais nisso.

Se havia esse estudo, que não estava sendo utilizado; aqui o
aproveitamos. O importante é que o povo ganhou. Nossa única
preocupação deve ser o que é melhor para o mineiro, para o belo-
horizontino e para o brasileiro.

rÁl
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Por exemplo, na UNALE, trabalhávamos com projeto de sistema

de informática livre para toda a administração pública brasileira, para
que todos os órgãos, os municípios, os Estados, a Polícia Militar,
possam ter acesso à informação e a utilizem. Queremos o melhor
para a sociedade.

Para fundamentar o que disse anteriormente, lerei fax que recebi da
Secretaria da Educação.

(-Lê:)
"A Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação e o

Subsecretário de Administração do Sistema de Educação,
considerando os questionamentos constantes encaminhados a estas
Subsecretarias relativos ao aproveitamento do professor excedente,
orientam as Superintendências Regionais de Ensino:

1 - assumirá aulas no Ensino Fundamental (5 0 a 8a séries) e no
Ensino Médio o professor excedente com habilitação ou qualificação
igual ou maior àquela apresentada pelo professor designado a ser
dispensado;

2 - as regionais deverão encaminhar ao grupo de trabalho instituído
pelo Ato n° 292/2003, da Sra. Secretária, a relação de professores
excedentes, por escola e localidade, que não foram aproveitados para
regência de turmas ou aulas, com as razões do não-aproveitamento;

3 - deverá autorizar a reversão dos atos praticados pelas escolas
que estiverem em desacordo com esta orientação;

4 - permanecendo quaisquer outras dúvidas, a SRE deverá dirigir-se
diretamente à Secretaria de Educação."

Com esse documento, encerra-se a polêmica trazida pela Deputada
Maria Tereza Lara. A lógica seguida pela Secretaria da Educação e a
orientação dada às superintendências regionais e às professoras é
para que os concursados assumam seus postos. O Estado não pode
realizar concurso nem contratar professores, já que há concursados
excedentes. A orientação é a de se preservar a qualidade do ensino,
desde que observada a habilitação. O contrário torna-se sem efeito.
Para quem se interessar, o documento estará nas mãos do Líder do
Bloco. Obrigado.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Peço a Deus que, ao
defender meu ponto de vista, não perca a lógica. Não entro no mérito
de como a questão aqui chegou. 0 mais importante é que trouxe uma
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droga. Mais uma vez, o Governo do PSDB pega recursos dos
miseráveis brasileiros para trazer da Inglaterra algo que aprofunda
ainda mais o modelo neoliberal, causador de fome, miséria e
desemprego. O Deputado Miguel Martini diz que o Primeiro Emprego -
pasmem - é de autoria do Governador. Será que os Deputados
estavam surdos ou cegos quando o tema foi campanha do Governo
do Lula? Ao contrário de debater uma das bandeiras mais
importantes, Aécio lançou mão de estratégias, como o ex-Presidente
ColIor.

Na verdade, ver o Deputado Miguel Martini dizer que o primeiro
estágio remunerado, denominado Primeiro Emprego, é algo do PSDB,
é nos ignorar e desmerecer as pessoas que nos assistem. Isso é um
absurdo. O PSDB está acabando com todos os empregos, como
criará o primeiro?

Essa parceria público-privado é mais antiga que andar para frente,
pois está garantida na Constituição. Há várias modalidades, como, por
exemplo, transporte coletivo e saúde, em que existe essa parceria.
Então, isso somente aprofundou, piorou, distorceu e perturbou essa
parceria, porque concede autoridade excessiva ao privado para obter
força maior que o público. Entre as cláusulas há uma que diz que, se,
numa parceria, o Governo não entrar com sua parte pecuniária, a
iniciativa privada tem como tarifar o contribuinte. Isso é brincadeira.
Por exemplo, se o Prefeito de determinada cidade realiza contrato
com uma empresa e não paga, tarifam as pessoas que moram nessa
cidade. Isso é cara de pau. E melhor não cobrar tributo.

Devemos entender que a parceria entre o setor público e o privado
será aceita, até porque o PSDB quebrou o Estado. Ou investimos na
parceria com a iniciativa privada, gerando emprego, ou não haverá
jeito, porque o Estado está quebrado. Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, quebrou a Nação, e o Governador, hoje, quer repetir as
mesmas políticas, certamente para inviabilizar ainda mais o Estado.

Discutiremos o projeto. Não pense que foi alguém que levou ou que
o Mantega ou o Lula tenham pedido. O meu gabinete já tinha
mandado para o Mantega, inclusive com as 17 emendas que
apresentamos. O Lula pediu para o Aécio, porque queria ler e
observar o que não se pode realizar em termos de parceria entre o
setor público e o privado. 0 que se encontra aqui não se pode repetir
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em nível nacional. Certamente não se repetirá, porque nossas
concepções são completamente diferentes. Do jeito que a PPP é
proposta pelo Governo do Estado, será o setor privado parasitando o
público, e o povo pagando o pato. Não podemos aceitar isso.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões.
* - Sem revisão do orador.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo

art. 164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - E regimental.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado
Miguel Martini.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Obrigado. A palavra utilizada pelo Líder

da Minoria, "surrupiar", é tão agressiva que nem se aplica ao caso.
Percebo que talvez nem o Governador Aécio Neves tivesse idéia do
quão positivo é esse projeto que apresentou à Casa. O Prefeito
Fernando Pimentel e o Ministro Mantega pediram uma cópia. A
Bancada da Oposição sentiu-se enciumada por não ter sido a primeira
a apresentá-lo.

Ora, ficamos contentes por ganhar esse recibo e registrar o fato.
Primeiramente, na questão da segurança pública, o Presidente da
República disse que o modelo do Governador Aécio Neves deve ser
copiado no Brasil. Em segundo lugar, o Programa Primeiro Emprego,
que também se encontra em tramitação no Governo Federal. Iniciei o
projeto do pré-pago, e o Governo Federal, por meio de medida
provisória, manda regulamentá-lo.

Não vejo nada de mais nisso e sinto-me feliz quando um projeto de
minha autoria é copiado. Gostaria que as coisas boas, e não as más,
fossem copiadas. Nós, na condição de agentes políticos, servidores
públicos e poder público como um todo, deveríamos comunicar-nos
mais e disponibilizar todas as informações com mais facilidade, para
que as coisas boas, que estão dando certo no Estado, no município,
sejam copiadas. Que problema há nisso?

Não há problema. O que não podemos é ficar pensando de maneira
pequena. Isso foi feito pelo escritório e pago com o dinheiro do povo,
mas só pode ser usado pelo Governo Federal porque é patrimônio do
Governo Federal. 0 povo de Minas Gerais não pode se beneficiar?
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Não há problema no fato de o Governo Federal copiar a PPP.
Quando o Ministro Mantega pediu o projeto ao Governador Aécio
Neves, imediatamente ele disponibilizou-o. Provavelmente seja até o
que o Deputado Rogério Correia leu em Brasília. A cópia daqui foi
para lá. Provavelmente ainda não tenha feito os ajustes para a União
e para Belo Horizonte. Não há mal em copiar as coisas boas. Acredito
que o Governador Aécio Neves, ao ficar sabendo desse debate, ficará
muito contente e orgulhoso por saber que sua equipe de Governo está
criando modelo que o Governo Federal também quer implantar
rapidamente na União. Falta pouco para terminar o mandato do atual
Prefeito de Belo Horizonte, que também tentará implementar o projeto
em sua administração. E bom porque, quando assumirmos a PBH, já
teremos esse projeto aprovado e estaremos trabalhando para tirar
Belo Horizonte do caos provocado principalmente pela atual
administração.

Fica ruim querer diminuir as boas idéias. Dizer que o Projeto
Primeiro Emprego é projeto de primeiro estágio só porque não foi
apresentado pelo PT ou pelo Lula é feio. O PT chegou à Presidência
da República, e o PSB apoia esse projeto de mudança, esse novo
direcionamento para o País. Estamos apoiando, mas não podemos
dizer que um projeto é ruim somente porque não fui eu quem fiz e que
só é bom quando faço. Esse pensamento não constrói. O que
queremos é dar, cada um de nós, nossa contribuição, para que
tenhamos Minas e o Brasil melhores. E segundo essa lógica que o
Presidente está caminhando. O Presidente diz que quer a ajuda de
todos, reunindo-se permanentemente com os Governadores para
pedir ajuda para governar este País. Os Governadores estão levando
suas contribuições, e é assim que temos que fazer. Os problemas do
povo brasileiro não são de um partido, de um Presidente ou de um
Governador. Todos os brasileiros que têm conhecimento devem
colocá-lo a serviço da Nação. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Quero apenas explicar a
confusão que está havendo. A cópia que vi na mesa do Ministério do

rs
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Planejamento não é desse projeto de lei, mas a minuta do
Escritório Carlos Ari Sundfeld. Li a minuta assinada e vi que é
exatamente o projeto que está aqui.

Mas lá está a cópia da minuta, que veio desse escritório para cá.
Não sei se veio surrupiada. Não sei quem a trouxe. Essa minuta veio
do escritório e virou lei aqui. Isso está claro por causa das datas. A
minuta antecede o projeto de lei.

A dúvida está sanada, Deputado Miguel Martini, porque a minuta
estava lá com data anterior à lei da Assembléia. No caso, não há que
se discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque a minuta
antecede à lei, ou seja, a lei da Assembléia é cópia da minuta. A
minuta é do escritório Carlos Ari Sundfeld, que pesquisou na Inglaterra
o PPP. Portanto, o plágio é surrupiação, porque é evidente a origem
dessa lei.

Parece que a Secretaria da Educação começou a rever sua posição.
Quero parabenizar a Deputada Maria Tereza Lara, que trouxe esse
assunto há muito tempo. A Secretaria reconheceu que a sua
orientação estava equivocada e diz: 'Assumirá aulas no Ensino
Fundamental e no Ensino Médio o professor excedente com
habilitação ou qualificação igual ou maior àquela apresentada pelo
professor designado a ser dispensado. Deverá ser encaminhada ao
Grupo de Trabalho instituído pela Sra. Secretária a relação de
professores excedentes, por escola e localidade, que não foram
aproveitados para regência de turmas ou aulas, com as razões do
não-aproveitamento. A Secretaria-Geral deverá autorizar a reversão
dos atos praticados pelas escolas que estiverem em desacordo com
essa orientação'.

Portanto, havia realmente atos equivocados. A Secretaria começou
a rever o problema, mas terá que rever mais atos. Os problemas da
Secretaria de Educação são graves, sejam administrativos, de
orientação pedagógica ou política. Não diria que a Secretária tem
culpa dessa situação, mas a orientação do Governo com relação à
educação deixa muito a desejar.

O Governo precisa melhorar sua sistemática no ensino público,
porque, até agora, só tem causado caos. Falando em caos, não
poderia deixar de cobrar do Governador Aécio Neves o plano de
carreira da área de educação, que ficou de ser enviado à Casa até o
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final de agosto ou em setembro. Espero que o Governador esteja
solicitando à Secretária e ao Secretário Anastasia urgência na
elaboração do plano de carreira, conforme compromisso que firmou
conosco.

Como vamos ter muitos assuntos para tratar, como o PPP,
surrupiação de projeto, vetos incluindo descumprimento de acordo, é
bom que se apresse a chegada do plano de carreira à Casa. A
Oposição não poderá permitir que esses vetos e discussões sejam
concluídos antes do cumprimento do acordo do plano de carreira. Não
é possível que a Assembléia Legislativa permita que o Governo
descumpra o acordo e deixe de enviar à Casa o que foi acordado.
Sem esses assuntos estarem resolvidos não podemos continuar a
votar, como quer o Governo. Acho que nem a base do Governo vai
concordar com isso.

Sr. Presidente, agradeço e penso que Miguel Martini está
esclarecido das origens do projeto e da minuta. No caso, primeiro
nasceu a minuta do escritório Carlos Ari Sunfeld; depois, essa minuta
veio para cá, transformando-se em projeto de lei. 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 as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA V REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES - ART. 204, § 1°, DO

REGIMENTO INTERNO - E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA, EM 10/7/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio e Ricardo Duarte, membros da Comissão de
Membros das Comissões Permanentes - art. 204, § 1°, do Regimento
Interno -: Ermano Batista, Gil Pereira, José Henrique, Sebastião
Helvécio, Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa,
por indicação da Liderança do PL) e Marília Campos (substituindo o
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Deputado Chico Simões, por indicação da Liderança do Bloco PT-
PCdoB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Sebastião Helvécio solicita distribuição de avulsos do
Parecer para Turno único do Projeto de Lei n° 715/2003, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n o

s 14, 16,
18, 19, 21 a 27, 35, 54, 59, 71, 74 a 75, 222 e 223; as Emendas nos
12, 13, 15, 17, 36 e 237 na forma das subemendas que receberam o
n° 1 e as Emendas n

o
s 256 a 264 e pela rejeição das Emendas n

o
s 1 a

11, 20, 28, 29, 30 a 34, 38 a 53, 55 a 58, 60 a 70, 72, 73, 76 a 208,
210 a 221, 231, 232, 234, 235, 236 e 239 a 255. Esclarecemos que,
com a aprovação das Emendas n os 12, 21, 27, 54, 222, 257, 262 e
264; das Emendas nos 13, 36 e 237 na forma das subemendas que
receberam o n° 1, e a rejeição da Emenda n° 10, ficam prejudicadas
as Emendas n os 7, 20, 30, 33, 34, 46, 47, 57, 62, 63, 64, 67, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 87, 88 e 89, 208, 209, 229, 239, 236 e 238. O
Deputado Sebastião Helvécio solicita, ainda, distribuição de avulsos
do Parecer para Turno único do Projeto de Lei n° 723/2003, mediante
o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2
e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1. Esclarecemos
que, com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o
Substitutivo n° 1 e 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 conjunta, às
116h30min, hoje, 1°17/2003, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, l°de julho de 2003.
Jayro Lessa, Presidente - Irani Barbosa - Sebastião Helvécio -

Rogério Correia - Elmiro Nascimento - Ana Maria.	-
ATA DA 14 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 5/8/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jô
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Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique e Ana Maria
(substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação da
Liderança do Bloco Parlamentar Social Progressista), 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 José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos
Srs. Valmir Neves, Presidente da Associação Comercial Industrial e
Agropecuária de Capelinha, João Carlos de Abreu Rocha, Presidente
da Câmara Municipal de Rio Pomba, de professores e servidores das
escolas estaduais de Monte Azul e Alpinópolis e de representantes da
comunidade de lnhapim, publicados em 17/7/2003, e do Sr. José
Coelho Júnior, de Minas Novas, publicado em 26/7/2003. Passa-se à
21 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 929/2003, 988/2003,
989/2003, 993/2003, 1006/2003, 1.012/2003. Passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Assuntos
Municipais, para discutirem, em audiência pública, a grave situação
dos municípios mineiros em razão da redução nos repasses do Fundo
de Participação dos Municípios. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Leonardo

Quintão.
ATA DA iea REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
12/8/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Djalma Diniz, Adalciever Lopes, Laudelino Augusto e Sidinho do
Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalciever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e ouvir convidados para obter
esclarecimentos sobre possíveis irregularidades ocorridas na
construção do trecho da BR-383 compreendido entre os Municípios de
Maria da Fé e Cristina, atendendo-se a requerimento do Deputado
Laudelino Augusto, 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,
publicados no" Diário do Legislativo" de 29/7/2003; Renato César do
Nascimento Santana, Diretor-Geral do DER-MO, e Oswaldo Borges
da Costa Filho, Presidente da COMIG. 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
rejeição, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 4612003 (relator: Deputado
Laudelino Augusto) e pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
94/2003 na forma do Substitutivo n° 2 e pela rejeição do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Djalma
Diniz). Os Projetos de Lei n

o
s 175 e 712/2003 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Laudelino Augusto,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 466/2003 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Adalclever Lopes). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos n o

s 1.025, 1.032, 1.036, 1.037,
1.041 e 1.051/2003. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
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feita visita desta Comissão às obras da Rodovia MG-010, do trecho
a partir da Serra do Cipó até o Município de Conceição do Mato
Dentro, e Adalclever Lopes, em que solicita que seja pedido à 6 UNIT
do DNIT que desloque balança móvel, periodicamente, para
fiscalização do excesso de carga no trecho da BR-383 compreendido
entre os Municípios de Cristina e Maria da Fé. A Presidência destina
esta parte a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto
objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Marcelo Arruda
Nassif, Diretor de Desenvolvimento Mineral da COMIG; João Dionísio
Chaves, Prefeito Municipal de Cristina; Roberto Mello, Diretor da
ENEPLAN Projetos e Consultoria Ltda.; Maurício Reis Bretas, Diretor
da Global Engenharia Ltda.; Jorge Fernando de Freitas, Vereador à
Câmara Municipal de Cristina; e Antônio Martinho Rezende,
Coordenador de Controle e Negócios da COMIG, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Laudelino Augusto, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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 ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Djalma Diniz - Sidinho do Ferrotaco.	 -
ATA DA 15 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 13/8/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva 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 Weliton Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos n os 1.019, 1.020, 1.023, 1.035, 1.040,
1.049, 1.107, 1.108, 1.114, 1.118, 1.121 e 1.12212003. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A Comissão decide enviar ofícios ao
Governador do Estado, ao Secretário de Planejamento e Gestão e à
Secretária da Educação demonstrando os prejuízos que a Resolução
n° 428/2003 acarretará aos professores excedentes e solicitar uma
audiência com a Secretária da Educação para ouvir as razões que
levaram à elaboração da aludida resolução. Submetidos à votação,
cada uma por sua vez, são aprovadas as redações finais dos Projetos
de Lei nos 387, 405, 408, 448, 506, 558, 559 e 560/2003. O Presidente
interrompe os trabalhos para receber uma comitiva de professores do
Município de Caeté, acompanhada do Vereador Geraldo do Vale, que
expõe as dificuldades que trará aos professores excedentes a
Resolução n° 428/2003, da Secretaria da Educação. 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, 20 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado.
ATA DA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 13/8/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo e Fábio Avelar,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Biel Rocha. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Celso Castilho de Souza, Diretor de Implantação e Meio Ambiente do
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Consórcio Capim Branco Energia - CCBE -, publicado no "Diário do
Legislativo" de 26/7/2003; do Deputado Durval Angelo, em que
encaminha denúncia de moradores do Bairro Campina Verde, de
Contagem, que solicita providências aos membros desta Comissão
com o objetivo de se solucionar o problema ambiental causado pela
Empresa Santa Terezinha Distribuidora de Produtos Industrializados;
José Pedro Rodrigues de Oliveira e Marcelo Ferreira Guimarães,
respectivamente Diretor-Presidente de Furnas Centrais Elétricas S.A.
e Chefe do Escritório Regional do IBAMA, em Lavras, publicado no
"Diário do Legislativo" de 19/7/2003; Flávio Alencastro, Secretário
Particular do Governador, publicado no "Diário do Legislativo" de
26/7/2003; dossiê do Sr. Altamir Evaristo Vitorino, Presidente da
ACOSPROM, em que solicita intervenção desta Comissão junto à
Prefeitura de Contagem para que seja feita a canalização dos
Córregos Boa Vista e Sandra; carta do Si. William Robson Martins
Fraga, Prefeito Municipal de Antônio Dias, publicada no "Diário do
Legislativo" de 26/7/2003. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados, em turno único, os Requerimentos n°s
935/2003, do Deputado Leonardo Moreira; 1.009/2003, da Deputada
Jô Moraes; 1.016/2003, do Deputado Chico Simões, e 1.022/2003, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 38 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em que solicita
a realização de reunião para debater, em audiência pública, a situação
do lixão e a instalação do aterro sanitário na cidade de Nova Serrana;
Márcio Passos, em que solicita a realização de reunião para debater,
em audiência pública, o risco de rompimento da barragem de rejeitos
de minério de ferro da Empresa Mineração Esperança, de Brumadinho
e ouvir explanações sobre a situação das barragens de
empreendimentos industriais e mineradoras; Chico Simões, em que
solicita a realização reunião para debater, em audiência pública, na
cidade de Governador Valadares, as causas e as conseqüências do
incêndio ocorrido na Área de Preservação Ambiental do Pico do
Ibituruna; Biel Rocha, em que solicita seja feita visita desta Comissão

rAI
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ao Município de Descoberto, para verificar a existência de foco de
mercúrio na bacia do ribeirão do Grama. A seguir, a Deputada Maria
José Haueisen passa a Presidência ao Deputado Doutor Ronaldo e
apresenta requerimentos, nos quais solicita seja pleiteada ao Prefeito
Municipal de Contagem a canalização de dois córregos, em especial
do córrego Sandra Rocha, em atendimento às reivindicações da
ACOSPROM; seja encaminhado ao IBAMA, seção Governador
Valadares, pedido de informações sobre as providências adotadas em
relação à ocorrência de morte de peixes no rio Piracicaba; seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, na Fundação
Zoobotânica de Belo Horizonte, a ameaça de extinção de espécies da
fauna e da flora de nosso Estado; seja realizada reunião com a
presença do Secretário Nacional de Recursos Hídricos, destinada à
exposição das diretrizes políticas de sua Secretaria. Reassumindo os
trabalhos, a Presidência, cumprida a finalidade da reunião, 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, 20 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Márcio Passos.
ATA DA 17 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 13/8/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Lúcia Pacífico e Vanessa Lucas, os Deputados Antônio Júlio e
Laudelino Augusto (substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara,
por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Lúcia
Pacífico, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria Constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Deputado Ricardo Duarte, encaminhando documento assinado por
Deputados desta Casa, posicionando-se contra o fechamento de
agências da CEMIG no Estado, encaminhando cópia de
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manifestações de Prefeituras e entidades da sociedade civil de
municípios atingidos por tal medida e solicitando o acompanhamento
desse processo por parte desta Comissão; e do Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador-Geral do PROCON-Assembléia,
encaminhando relatório das atividades realizadas pelo setor de
pesquisa de preços desse órgão no primeiro semestre de 2003, assim
como a apuração das principais irregularidades praticadas pelos
supermercados pesquisados. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Deputada Lúcia
Pacífico passa a Presidência à Deputada Vanessa Lucas para
apreciação de matéria de sua autoria. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação no 20 turno, na forma do vencido
no 1° turno, do Projeto de Lei ti0 105/2003 (relatora: Deputada
Vanessa Lucas). A Deputada Vanessa Lucas retorna a Presidência à
Deputada Lúcia Pacífico. O Projeto de Lei n° 166/2003, no 20 turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação, pelo relator, de
prorrogação do prazo regimental (relator: Deputado Laudelino
Augusto, em virtude de redistribuição). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação no 2° turno, na forma do vencido
no 1° turno, do Projeto de Lei ti° 245/2003 (relator: Deputado Antônio
Júlio, em virtude de redistribuição). A Deputada Lúcia Pacífico passa,
novamente, a direção dos trabalhos à Deputada Vanessa Lucas para
apreciação de matéria de sua autoria. Na ausência do Deputado
Dimas Fabiano, relator do Projeto de Lei n° 752/2003 no 1° turno, a
Deputada Vanessa Lucas avoca a si a relatoria. Após discussão e
votação, é aprovado seu parecer pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 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 Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para discutir o Projeto de Lei n°
712/2003. 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.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente - Maria Tereza Lara: Antônio Júlio.
ATA DA 9S REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 13/8/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olivia, Djalma Diniz, Doutor Ronaldo e Laudelino Augusto,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia, 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 ia Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições em fase de redação final. A Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 257 e
577/2003 (Deputado Laudelino Augusto); Projetos de Lei n os 653 e
710/2003 (Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à ta  da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n os 257 e 577/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto) e
dos Projetos de Lei n os 653 e 710/2003 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo). 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, 20 de agosto de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto.
ATA DA isa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 13/8/2003
Às is horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Biel Rocha e Paulo César, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, os
pareceres pela aprovação, no 1" turno, do Projeto de Lei n° 305/2003
(relator: Deputado Elmiro Nascimento); e pela aprovação, no ? turno,
do Projeto de Lei n° 633/2003 (relator: Deputado Paulo Cesar). Passa-
se à 20 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
1.201/2003, 1.208/2003 e 1.029/2003. Passa-se à 32 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão com vistas a agregar esforços junto a órgãos
públicos, ONGs, entidades e afins para a criação de um projeto que
possa transformar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves em
Aeroporto Industrial. 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, 20 de agosto de 2003.
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento - Paulo Cesar -

Leonídio Bouças - Biel Rocha.
ATA DA 90 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 13/8/2003
Às 15h115min, comparecem no Salão Paroquial da Igreja São

Sebastião, desta Capital, os Deputados Durval Angelo, Roberto
Ramos e Célio Moreira, 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 Célio Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
desativação da Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte.
Passa-se à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Célio Moreira (2), em que solicita realização de audiência pública para
debater a possibilidade de implantação, no Município de Belo
Horizonte, de um estabelecimento penal no modelo da Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado - APAC - e seja enviado ofício
ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte manifestando o apoio desta
Comissão à construção, neste município, de uma APAC; Durval
Angelo, em que solicita o agendamento de uma visita de todos os
membros da Comissão ao Presidente do Tribunal de Justiça, com o
objetivo de discutir o descumprimento de decisão judicial, proferida no
ano de 1999, pela interdição da carceragem da Delegacia de Furtos e
Roubos de Belo Horizonte, e sobre a interdição da Delegacia de
Tóxicos desta Capital; Durval Angelo e Roberto Ramos (2), em que
solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado com pedido de
informações sobre a intenção governamental de desativar as
delegacias de furtos de veículos e de tóxicos e entorpecentes no
prazo de 30 dias a contar de 15/8/2003, transferindo-se os presos nela
abrigados para outros estabelecimentos penais do Estado; e seja
realizado debate público na Comissão, com a presença de agentes
públicos das diversas esferas de governo, bem como de organizações
da sociedade civil ligada à questão, para discutir o Estatuto do Idoso.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e
registra a presença dos Srs. José Karan, Superintendente de
Segurança e Movimentação Penitenciária, representando o Sr. Agílio
Monteiro Filho, Subsecretário da Administração Penitenciária da
Secretaria da Defesa Social; Elson Matos da Costa, Superintendente-
Geral da Polícia Civil, representando o Sr. Otto Teixeira Filho, Chefe
da Policia Civil; Marcelo Machado, Delegado Titular e Chefe da
Divisão de Crimes contra o Patrimônio; Pe. José Cândido, pároco da
Igreja São Sebastião, desta Capital; Herbert de Almeida Carneiro, Juiz
da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte; Fábio dos Santos,
Professor da PUC-MG; e Pastor Roberto Luiz da Silva, Relator do
Conselho da Vara de Execuções Criminais, Pastoral Evangélica, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
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exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Marília Campos.

ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE, EM
14/8/2003

As 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Chico Simões, João Bittar e Neider
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
matéria contida na Portaria n° 1.318, de 23/7/2002, do Ministério da
Saúde, que trata do fornecimento de medicamentos aos portadores da
doença de Crohn e de retocolite ulcerativa. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs Benedito
Scaranci Fernandes, Superintendente de Atenção à Saúde da SES;
Sras. Magda Maria Profeta da Luz, Sinara Mônica de Oliveira Leite e
Maria das Graças Pimenta Sanna, médicas da Clínica de
Coloproctologia; e Sra. Elizeth Nardi, advogada, representante dos
portadores da doença de Crohn e de retocolite ulcerativa, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Neider Moreira, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados, pela ordem acima mencionada, para
que façam suas exposições. Participa também dos debates a Sra.
Alessandra Castro, portadora da doença de Crohn. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 20/8/2003, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Doutor Viana - Neider

Moreira.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 15/8/2003
Às 10 horas, comparecem na Quadra Poliesportiva do Município de

Mamonas os Deputados José Henrique e Arlen Santiago, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, considera-a aprovada, subscreve-a e
solicita ao Deputado Arlen Santiago que a subscreva também. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a organização
e implementação do pólo de desenvolvimento turístico integrado dos
municípios do Norte de Minas e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Romeu Scariolli, Presidente do BDMG,
em que agradece a convite para participar desta audiência pública e
justifica sua ausência; ofício do Sr. Paulo Sérgio Rebouças Ferraro,
Superintendente do Banco do Nordeste, em que justifica sua ausência
à audiência pública e indica o Sr. Davidson Barbosa Dantas, Assessor
da Superintendência Regional do Banco do Nordeste, para
representar esse Banco na reunião; ofício do Deputado Aracely de
Paula, Secretário de Estado de Turismo, em que justifica sua ausência
à audiência pública. A Presidência destina essa parte da reunião a
ouvir os convidados. Registra-se a presença do Deputado Federal
Athos Avelino; dos Srs. James Ladeia, assessor e representante da
Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas; Aílton Neres Santana, Prefeito Municipal de Mamonas; Lúcio
Baleeiro Gomes, Prefeito Municipal de Espinosa; Ivonei Abade Brito,
Prefeito Municipal de Janaúba; José Edvaldo, Prefeito Municipal de
Monte Azul; José Mendes, Prefeito Municipal de Nova Porteirinha, e
Giovani Antônio Fonseca, Prefeito Municipal de Jaíba, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece suas
considerações iniciais, na qualidade de autor do requerimento que deu
origem ao debate. Logo após, o Presidente passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
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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, 20 de agosto de 2003.
José Henrique, Presidente - Elmiro Nascimento - Paulo Cesar -

Leonídio Bouças - Biel Rocha.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°133/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
13312003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei ri0
1.881/2001, proíbe a imposição de requisito relativo à idade em
concurso público nas hipóteses que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade. Vem agora a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
No âmbito da administração pública, vige o princípio da ampla

acessibilidade aos cargos públicos, de modo que deve ser oferecida
igualdade de oportunidades para todos os administrados que queiram
ingressar no serviço público. E precisamente em decorrência desse
princípio que a Constituição da República exige a aprovação em
concurso público para ingresso nos quadros da administração.

Outrossim, ainda em atenção ao princípio isonômico, a Constituição
da República, em seu art. 39, § 30, estabelece a "proibição de
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil".

Contudo convém frisar que os tratamentos diferenciados interditadas
pelo texto constitucional são aqueles desprovidos de uma razão que
os justifique. Desse modo, a vedação constitucional há de ser
entendida em termos relativos, tendo-se em conta que, em
determinadas situações, a equiparação absoluta entre os indivíduos

rs
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gera situações de extrema injustiça ou tratamento legislativo
inadequado às situações fáticas. Por isso a própria Constituição
prevê, no mencionado § 30 do art. 39, que a lei pode "estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o
exigir". Nesse sentido, a discriminação por idade, em um concurso
público que vise ao provimento de vários cargos de segurança, em
nada destoa do texto constitucional e de modo algum ofende o
princípio da igualdade. Trata-se de exigência perfeitamente
compatível com a natureza do cargo, cujo feixe de atribuições
demanda aptidão para o desempenho de atividades físicas. Porém
para o provimento de cargo que demanda conhecimento técnico e
aptidão intelectual, o critério da idade passa à condição de requisito
inconstitucional, carente de justificativa plausível para a sua exigência.

Assim, a proposição de que ora cogitamos visa a explicitar algo que
está contido, em termos mais genéricos, na Constituição da
República, vedando expressamente a fixação de limite máximo de
idade para ingresso em cargo ou emprego público cujas atribuições
exijam o desempenho de atividades predominantemente físicas.

Portanto, o nosso entendimento é favorável à aprovação do projeto
na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, o qual aprimora a redação original do texto sem introduzir
alteração substancial em seu conteúdo.

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

133/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator -

Leonardo Quintão - André Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 138/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
138/2003 torna obrigatória a manutenção de profissional treinado em
primeiros socorros nos eventos do Estado. A proposição é oriunda do
Projeto de Lei n° 1.653/2001, desarquivado a pedido do autor.

0 projeto foi enviado à Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a esta Comissão de Saúde para receber parecer
quanto ao mérito, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c O
art. 102, Xl, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento estabelece que os eventos públicos

realizados sob a responsabilidade do Estado contarão
obrigatoriamente com a presença de profissional treinado em
primeiros socorros, para os atendimentos que se façam necessários.

A matéria está em consonância com o disposto no inciso III do art.
17 do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, estabelecido pela
Lei n° 13.317, de 1 ,999, que determina que compete à direção
estadual do Sistema único de Saúde - SUS - coordenar e executar o
monitoramento e as medidas de controle sobre os agravos, os riscos e
os fatores condicionantes e determinantes de problemas de saúde.

Normalmente, os grandes eventos já contam com a presença de
profissional treinado em primeiros socorros. Entretanto, a medida em
tela torna obrigatória tal presença durante os eventos realizados sob a
responsabilidade do Estado em que se prevejam grandes
aglomerações. Além disso, o projeto deixa a cargo do Poder Executivo
a regulamentação do atendimento em questão, que levará em conta o
número de pessoas previsto, o local e o tipo de evento, propiciando
assistência de melhor qualidade. Ou seja, a proposição não inclui
dispositivos excessivamente operacionais, apenas sugere maior
disciplinamento em situação já existente, deixando a cargo do
Executivo a regulamentação da matéria.

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

138/2003, no 1° turno.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira, relator - Fahim Sawan -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°150/2003

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise
tem por objetivo dispor sobre a fabricação de medicamentos genéricos
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pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED.

O projeto resulta do desarquivamento do Projeto de Lei n° 909/2000,
de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.

Conforme o disposto no § 2°, art.173, do Regimento Interno, o
Projeto de Lei n° 300/2003 foi anexado à proposição em questão.

Enviado o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, essa
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise visa a destinar 50% do lucro líquido

resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais -
LEMO - à FUNJED, para que esse recurso seja utilizado na aquisição
de matéria-prima para a fabricação de medicamentos genéricos
necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições públicas,
autarquias e outras, bem como para o atendimento a
estabelecimentos particulares.

No Estado de Minas Gerais, a Loteria é regida pela Lei 6.265, de
18/12173, cujo art. 40 dispõe que o lucro líquido resultante da
exploração da entidade supracitada, anualmente verificado, observada
a legislação federal, deve ser utilizado em obras ou serviços da
assistência social, nos percentuais indicados.

A Loteria do Estado de Minas Gerais reorganizada pela Lei
Delegada n° 88, de 29/1/2003, é entidade autárquica vinculada à
Secretaria de Estado de Governo e tem por finalidade a geração e
destinação de recursos à promoção do bem-estar social, a programas
das áreas da assistência, dos desportos, da educação, da saúde e do
desenvolvimento social.

E importante destacar que, ao longo dos anos, os recursos obtidos
com a exploração da Loteria têm tido destinação modificada no que
diz respeito às entidades beneficiárias e aos percentuais destinados.

A redação atualizada do mencionado art. 4 0 da Lei 6.265 destina
recursos ao Fundo de Assistência ao Menor - FAM -, ao Fundo de
Assistência de Caráter Social e Assistência Médica - FASMED - , ao
Fundo de Promoção Cultural e ao Fundo de Assistência à Educação
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Física, Esporte Especializado, Futebol Amador - FAEFA -, entre
outras entidades e fundações de direito privado.

Analisando-se o referido dispositivo, verifica-se que recursos que
deveriam ser utilizados na ação social do Estado estão sendo
destinados a fundações privadas. Além disso, os fundos citados
anteriormente não estão de acordo com as disposições constantes na
Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo, como observou a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando da emissão de seu
parecer na tramitação do projeto original na legislatura passada.

Faz-se importante registrar também que o critério de repasse do
lucro líquido da LEMG para as entidades era essencialmente político
nas administrações passadas, sem discussão nem aprovação nos
respectivos conselhos e, conseqüentemente, sem nenhuma
fiscalização, segundo informações obtidas na reunião da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social, realizada no dia 10 de
junho deste ano nesta Casa.

Atualmente, segundo o Decreto n° 43.270, de 15/4/2003, cabe ao
Conselho de Administração da Loteria Mineira estabelecer as
diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos arrecadados na
exploração dos jogos lotéricos da autarquia, além de exercer a gestão,
a supervisão e a fiscalização dessas aplicações. O Conselho citado
anteriormente é composto pelo Secretário de Estado de Governo, pelo
Diretor-Geral da LEMG, por um representante da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, por um representante da Secretaria de
Estado da Fazenda e por um representante do Governador. Ainda
segundo o mencionado decreto, para que as entidades recebam
auxílio e benefícios concedidos, é necessário seu registro prévio na
Loteria.

Dessa forma, o repasse dos recursos da LEMG continua sendo feito
diretamente às entidades, que são inscritas na própria Loteria. Nesse
processo, os respectivos conselhos são deixados à parte, o que está
em desacordo com as Leis Federais n° 8.069 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), de 13/7/90, e n° 8.742 (Lei Orgânica da Assistência
Social), de 7/12193, que preconizam o controle social.

Assim sendo, achamos mais adequado que o repasse do lucro
líquido da Loteria do Estado de Minas Gerais seja feito diretamente
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aos fundos das áreas mencionadas no art. 2° da Lei Delegada n°
88, de 29/1/2003, legalmente instituídos, geridos pelos respectivos
conselhos.

Reconhecemos a importância de se fomentar a produção de
medicamentos genéricos em nosso Estado, e o projeto, na forma
proposta por esta Comissão, permite que a FUNED seja beneficiada
por meio de repasse de recursos pelo Fundo Estadual de Saúde, o
que está de acordo com o projeto original.

Pelas razões expostas, o Projeto de Lei n° 300/2003, anexado,
acaba corroborando as inconsistências encontradas na legislação
referente à distribuição de recursos da Loteria.

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

150/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 40, de que trata o art. 1 0 do substitutivo, a seguinte

redação:
"Art. 4° - A renda líquida dos concursos de prognósticos explorados

pela Loteria do Estado de Minas Gerais, observada a legislação
federal, será destinada ao Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS -, ao Fundo para a Infância e Adolescência - FIA -, ao Fundo
Estadual de Saúde - FES -, ao Fundo Estadual de Promoção dos
Direitos Humanos - FEPDH - e ao Fundo Estadual de Recuperação do
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico - FUNPAT.".

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahím Sawan, relator - Neider Moreira -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°175/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o Projeto de Lei n°
17512003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
2.098/2002, visa instituir o Selo de Comunicação Cidadã no Estado.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
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apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto que ora analisamos visa instituir o Selo de Comunicação

Cidadã, a ser concedido, anualmente, aos veículos de comunicação
que se destacarem na promoção do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e na
defesa do meio ambiente.

A proposição estabelece, em seu art. 2°, a classificação do referido
selo em graus ouro, prata e bronze, conforme o número de inserções
promovidas na programação dos veículos de comunicação,
observando-se os critérios nela estabelecidos.

A análise acurada promovida pela Comissão de Constituição e
Justiça levou ao aprimoramento da proposição pela substituição da
palavra "selo" por "medalha", pela extensão da futura lei a todos os
veículos de comunicação, e pelo aproveitamento dos conselhos
compostos por membros da sociedade civil, já existentes, para
promover as atividades necessárias à premiação.

O art. 5°, inciso XIV, da Constituição Federal determina que "é
assegurado a todos o direito à informação", e o critério utilizado para a
aplicação do dispositivo é o do "objeto imediato" do direito
assegurado.

Nesse passo, entendemos que a proposição tem como objeto
imediato a promoção do respeito aos direitos da criança e do
adolescente, aos direitos humanos e à defesa do meio ambiente.

Ora, a informação prestada à comunidade sobre qualquer aspecto
de taisdireitos individuais vai gerar a coexistência com os chamados
deveres coletivos, que, In casu", disseminarão o princípio de que
cada titular de um direito individual terá o dever de reconhecer e
respeitar igualmente o direito do outro, bem como o dever de
comportar-se nas relações inter-humanas com postura democrática.

Tal entendimento busca ainda a realização do moderno conceito de
liberdade de informação que, atendendo ao princípio de que deverá
esta ser correta e imparcial, vai se transformar num poderoso
instrumento de formação da opinião pública.

Portanto, grande é o mérito da proposição em comento, pois alia o
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caráter educativo à formação da opinião pública, finalidade da
premiação proposta.

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

175/2003, no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Adalclever

Lopes - Djalma Diniz - Sidinho do Ferrotaco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°225/2003

Comissão de Transporte, Comunicaão e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em pauta
estabelece condição para empresas de transportes coletivos
intermunicipais.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da proposição
com as Emendas n os 1, 2 e 3, que apresentou.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece que os veículos de transporte

coletivo intermunicipal disporão de aparelho de radiotransmissão ou
telefone celular para ser usado em situações de emergência,
excetuando-se dessa regra os ônibus que trafegam na região
metropolitana, salvo se a Assembléia Metropolitana deliberar em
contrário.

O projeto sob exame estatui em seu art. 2° que os delegatários de
serviços de transporte terão prazo de 90 dias para fazerem as
adaptações exigidas pela futura lei. Igual prazo também foi concedido
para que a administração pública providencie a necessária adequação
dos contratos de concessão, vedando a alteração das planilhas de
custos.

Essa vedação é "endereçada aos delegatários de transporte coletivo
intermunicipal," porquanto a implantação da medida contida no projeto
em exame não provocará grande desequilíbrio na equação
econômico-financeiro do contrato de concessão.
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Os aparelhos celulares são de custo exíguo, e sua aquisição não

traz novas despesas para as concessionárias desse serviço público.
Consoante o art. 40 da Carta mineira, compete ao Estado, através

da administração indireta, e ao particular delegado, assegurar, na
prestação de serviços públicos, além da efetiva eficiência e
segurança, os direitos do usuário. Esses direitos são também
assegurados pelo inciso VI do art. 29 do Decreto n° 2.521, de 20/3/98,
que regulamenta a Lei Federal n°8.987, de 1995, a qual dispõe sobre
a exploração de serviços de transporte rodoviário intermunicipal
mediante concessão, e também pelo art. 175 da Constituição Federal.
Desse modo, a proposição em exame encontra respaldo nos
mandamentos constitucionais e legais.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão anterior, que,
realizando alguns reparos, seja com relação ao conteúdo, seja com
relação à forma, apresentou as Emendas n os 1 a 3.

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

225/2003, no 1° turno, com as Emendas n os 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Adalclever

Lopes - Laudelino Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°279/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei n°
279/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n°
1.139/2000, "dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de
serviço e dá outras providências".

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria, nos termos
regimentais.
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Fundamentação

A proposição sob comento tem por objetivo estabelecer regras para
o uso de veículo automotor oficial de serviço pertencente à
administração pública estadual. Cuida de hipóteses em que a
utilização desses veículos é vedada, estabelecendo meios de se coibir
e punir o seu uso indevido.

O tema em exame vem sendo debatido nesta Casa há pelo menos
dez anos. Em 1993, tramitou o Projeto de Lei n° 1.396, do Deputado
Marcos Helênio, dispondo sobre a matéria. Esta Comissão, em seis
oportunidades, manifestou sua posição favorável à proposta. Em
parecer exarado pelo Deputado Arnaldo Penna em 8/4/98, constavam
os seguintes termos:

"A matéria respeita os princípios constitucionais da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da publicidade, que devem nortear
os atos da administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes do Estado, como bem determina o art. 37,
'caput', da Constituição da República. A proposição obedece, ainda,
ao princípio da razoabilidade, estatuído no art. 13 da Carta Política
mineira. De fato, não é razoável a utilização de veículos automotores
oficiais de serviço para outros fins que não os necessários à prestação
eficiente dos serviços públicos" (Comissão de Administração Pública.
Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n° 1.332197. Relator:
Deputado Arnaldo Penna, em virtude de redistribuição. Publicado no
"Diário do Legislativo" de 14/4/98.).

Como bem apontado nessa citação, sobressai do texto normativo
proposto a preocupação com o respeito aos princípios constitucionais
que regem a atividade administrativa do Estado, especialmente os da
impeSoalidade e da moralidade. A proposição visa, pois, a criar
mecanismos para operacionalizar o respeito à probidade na utilização
dos carros oficiais, contribuindo para o aperfeiçoamento de nossa
administração pública.

Ressalte-se, aliás, que a proposta em exame pretende resolver um
antigo problema, que ainda persiste em nossos dias, em que as
modernas teorias de gestão do setor público não prevalecem em
razão de velhos hábitos de cunho patrimonialista. E o caso do
emprego de veículos públicos para fins privados. O projeto de lei em
epígrafe, redigido de maneira clara e simples, deverá constituir
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instrumento eficaz no combate ao uso irregular dos veículos
oficiais.

Aponte-se, enfim. para a relevante contribuição dada pela Comissão
de Constituição e Justiça à proposição sob análise, com a
apresentação do Substitutivo n° 1, que aperfeiçoa sua redação.
Assinalamos, todavia, a necessidade de se efetuar duas modificações
em seu texto. O parágrafo único do art. 1° conceitua veículo oficial de
maneira abrangente, incluindo entre eles os que, ocasionalmente,
venham a ser vir à administração, como, por exemplo, um veículo
alugado por apenas um dia. Esse dispositivo entra em conflito com a
regra estreita contida no art. 30 , que dispõe sobre as placas a serem
postas nos veículos oficiais. Para contornar a questão, propomos nova
redação para o art. 3°. Também um pequeno reparo será proposto no
art. 6°, que trata da emissão de ordem de circulação para a utilização
de veículo oficial, com a retirada da expressão "específica", uma vez
que já estará na própria ordem seu caráter genérico ou específico.

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

279/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas n°5 1 e 2, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 30 - E vedado o uso de placas não oficiais em veículos

pertencentes à administração pública, bem como o de placas oficiais
em veículos particulares, salvo, mediante autorização motivada do
titular do órgão responsável pelo veículo, nos casos de natureza
sigilosa do serviço, por motivo de segurança ou de necessidade da
administração.".

EMENDA N°2
Suprima-se, no "caput" do art. 6 0 , o termo "específica".
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Leonardo Quintão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°545/2003

Comissão de Saúde
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Chico Simões, dispõe sobre
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apoio técnico e financeiro a municípios.

Enviado o projeto à Comissão de Constituição e Justiça, para
análise preliminar, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, por ela
apresentado.

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

Fundamentação
O projeto de lei em questão determina que a Secretaria da Saúde

preste apoio técnico e financeiro aos municípios, assim como execute
supletivamente ações e serviços de saúde. Para isso, prevê que a
referida Secretaria viabilize a implantação de equipes do Programa de
Saúde da Família - PSF - nos municípios com população inferior a 10
mil habitantes que estejam em dificuldade para garantir a atenção
básica à saúde, disponibilize profissionais de nível superior ocupantes
de cargo público efetivo e ofereça cursos de capacitação a esses
profissionais.

O PSF foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994, com o objetivo
principal de reordenar a prática da atenção à saúde e substituir o
modelo tradicional, orientado para o tratamento curativo.

Trata-se de uma estratégia fundamental do SUS, que prioriza a
atenção primária, ou seja, as ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde. Esse programa incorpora os princípios do
SUS, como universalização do acesso, descentralização, integralidade
do atendimento e participação da comunidade. Assim, o PSF não é
uma intervenção paralela às atividades do SUS, pois só vem reafirma-
lo.

O Programa está estruturado a partir de uma Unidade de Saúde da
Família, que é uma unidade pública de saúde, composta por uma
equipe multiprofissional. Essa unidade trabalha com um território de
abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e
acompanhamento da população a ela vinculada. O recomendado é
que cada equipe seja responsável por, no máximo, 4.500 pessoas.

Cada equipe de PSF tem uma composição básica: um médico, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis Agentes
Comunitários de Saúde - ACS. Profissionais como dentistas,
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assistentes sociais e psicólogos podem ser incorporados às
equipes básicas ou formar equipes de apoio.

Trata-se, portanto, de um programa muito importante para a saúde
pública, e em decorrência dos bons resultados já alcançados com sua
implantação, o Ministério da Saúde tem estimulado a ampliação do
número de equipes de PSF no Brasil.

Em Minas Gerais, as primeiras equipes foram implantadas em 1994,
e, em 1997, o Estado instituiu, por lei, um incentivo financeiro
destinado aos municípios que se comprometessem a desenvolver e a
manter programas voltados para a saúde das famílias. Tem sido
também meta do Governo Estadual a ampliação da cobertura
populacional dessas equipes. As dificuldades ainda são grandes,
principalmente quanto a financiamento, modalidades de contratação,
capacitação de pessoal, manutenção de quadros e execução
financeira e pela carência de profissionais. Mas ainda assim o
Programa tem avançado, apesar de esse avanço não ser uniforme
entre os municípios. Dados da Secretaria da Saúde, de junho de
2003, mostram que Minas possui atualmente 2.432 equipes de PSF,
distribuídas em 696 municípios.

Faz-se importante também mencionar o Decreto n° 43.241, de
27/3/2003, que, no seu art. 43, inciso III, enumera entre as
competências da Diretoria de Atenção Básica à Saúde o
desenvolvimento de projetos, em articulação com a Assessoria de
Gestão Estratégica e a Escola de Saúde de Minas Gerais, voltados à
capacitação de recursos humanos para o PSF.

Pelas considerações apresentadas, percebemos que tanto o
Governo Estadual quanto o Federal têm procurado fortalecer a
implantação do PSF, até mesmo por meio de incentivos estaduais e
federais.

A análise do projeto de lei em questão nos permite afirmar que ele
não traz inovação, uma vez que todas as medidas apresentadas já
estão previstas pelo Poder Executivo Estadual.

Já o Substitutivo n° 1 propõe que as medidas sejam incorporadas ao
Código de Saúde do Estado. Consideramos essa a medida mais
adequada, pois além de estar em consonância com o princípio da
consolidação das leis, vem reforçar a importância de ampliar o referido
Programa em nosso Estado.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
54512003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana, relator - Neider Moreira -

Fahim Sawan.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°739/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 739/2003
dá a denominação de Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da matéria.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 1, "a", do Regimento Interno, o
projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise altera a denominação da Secretaria de

Estado de Ciência e Tecnologia para Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior - SECTES -, com a finalidade de
harmonizá-la com as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei
Complementar n° 54, de 29/1/2003.

De fato, esse documento legal, em seu art. 2°, atribuiu à citada
Secretaria a finalidade de 'planejar, organizar, dirigir, coordenar,
executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado
relativas ao desenvolvimento e ao fomento da pesquisa e à geração e
aplicação de conhecimento científico e tecnológico, bem como exercer
o controle das entidades estaduais de ensino superior".

A partir da promulgação da lei delegada, a Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES - e a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - passaram a integrar a área de competência da
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que, em decorrência
disso, passou a ter a competência específica de supervisionar o
ensino superior estadual segundo diretrizes do Conselho Estadual de
Educação.

Assim, é conveniente e oportuno que a denominação da Secretaria
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de Estado da Ciência e Tecnologia seja adequada às suas novas
atribuições.

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

739/2003 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Leonardo Quintão, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 20/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Bonifácio Mourão, notificando o falecimento do Sr.
Rômulo Gonçalves de Brito, ocorrido em 19/8/2003, em Belo Oriente.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Waidemar Martins dos Reis, ocorrido em 4/8/2003, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Henrique, notificando o falecimento do Sr. Lincoln
Monteiro Rodrigues, ocorrido em 12/8/2003, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento da
Sra. Francisca Celani Leite, ocorrido em 17/8/2003. (- Ciente. Oficie-
se.)

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

d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Município de Itamarandiba pelo transcurso

do aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 927/2003, do
Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com o Cel. PM Sócrates Edgar dos Anjos por sua
posse como Comandante-Geral da PMMG (Requerimento n°
928/2003, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Vice-Governador do Estado por sua
indicação para Presidente do Conselho Estadual de Defesa Social
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(Requerimento n° 940/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel. James Ferreira dos Santos por sua
permanência no Gabinete Militar do Governador do Estado
((Requerimento n° 94112003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel. José Ascânio Ferreira por sua posse
como Comandante do Estado-Maior da PMMG (Requerimento n°
942/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel. BM Osmar Marcelino por sua
permanência no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
(Requerimento n° 943/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Newton Vieira por haver-se destacado
nos Jogos Florais de Pedro Leopoldo (Requerimento n° 961/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Rede Alcance por levar aos governantes
brasileiros a palavra de Deus (Requerimento n° 977/2003, do
Deputado Pastor George);

de congratulações com a Obra Social Mário Penna pelos seus 32
anos de fundação (Requerimento n° 98712003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Conselho Universitário da Universidade
Federal de Uberlândia e com a Faculdade de Engenharia Mecânica
pela aprovação do curso de graduação em Engenharia Mecatrônica
(Requerimento n° 992/2003, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com o Município de Luminárias pelo transcurso
do aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 994/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Centro de Estudos de Criminalidade e
Segurança Pública pela conquista, por um de seus alunos, do primeiro
lugar no III Concurso para Universitários da Secretaria Nacional
Antidrogas (Requerimento n° 996/2003, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Prefeito Municipal de Nova Lima por sua
posse como Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais (Requerimento n° 999/2003, do Deputado Leonardo
Moreira);

de aplauso à Diocese de Itabira-Fabriciano pelo transcurso do 380
aniversário de sua criação (Requerimento n° 1.00312003, do Deputado
Chico Simões);
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de aplauso ao Banco Popular pelo transcurso do quinto

aniversário de sua criação (Requerimento n° 1 .004/2003, do Deputado
Chico Simões);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Presidente
Olegário pela realização da 21 a Festa da Produção (Requerimento n°
1.007/2003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de aplauso ao Parque Estadual do Rio Doce pelo transcurso do 59°
aniversário de sua criação (Requerimento n°1.016/2003, do Deputado
Chico Simões);

de apoio ao movimento dos funcionários da VARIG para que sejam
ouvidos no processo de fusão das empresas VARIG e TAM
(Requerimento n° 1.01712003, do Deputado Chico Simões e outros);

de congratulações com a diretoria do Instituto Cultural Amilcar
Martins pelo início de suas atividades (Requerimento n° 1.019/2003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Federação das Entidades Culturais e
Artísticas do Vale pela realização do 22° Festivale (Requerimento n°
1.020/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Primeira Igreja Batista de Ouro Fino pelo
transcurso do 830 aniversário de sua organização (Requerimento n°
1.023/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Prefeitura Municipal de São Gotardo, na pessoa da
Prefeita Mirian Elaine Venâncio; ao Sindicato Rural de São Gotardo,
na pessoa de seu Presidente, Sr. Joaquim Viela; e à Cooperativa
Agropecuária do Alto Paranaíba - COOPADAP -, na pessoa de seu
Diretor-Presidente, Sr. Yukio Nakamura, pela realização da 7 Festa
Nacional da Cenoura - FENACEN (Requerimento n° 1.026/2003, do
Deputado Elmiro Nascimento);

de aplauso à Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, na
pessoa do Prefeito Luiz Eustáquio de Andrade; e à Câmara Municipal
do mesmo município, na pessoa de seu Presidente, Sr. Geraldo
Cardoso, pela realização da 1 ga Festa Nacional do Queijo
(Requerimento n° 1.027/2003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com a Loteria do Estado de Minas Gerais, na
pessoa de seu Diretor-Geral, Sr. Inácio Luiz Gomes Barros, pela
passagem de seus 80 anos de fundação (Requerimento n°
1.040/2003, do Deputado Leonardo Moreira);
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de aplauso à Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Reitora da UFMG,

pelo desenvolvimento, nessa Universidade, de pastilha que purifica a
água de sistemas de ar condicionado, a partir de pesquisa realizada
pelos Profs. Ruben Dano MilIan, Nelcy Mohallem, Robson Santos e
Carlos Alberto Alves de Carvalho (Requerimento n° 1.049/2003, do
Deputado Doutor Ronaldo);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Viçosa
pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.053/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Guapé
pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.054/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Santana da Vargem pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.055/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Três
Corações pelapassagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.056/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Carrancas pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.057/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de São
João Nepomuceno pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.058/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Descoberto pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.059/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Santana do Deserto pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.060/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Mar de
Espanha pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.061/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Lima
Duarte pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.062/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Ouro

rÀ



601
Fino pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.063/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Juiz de
Fora pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.064/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Lambari pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.065/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Leopoldina pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.066/2003, do Deputadó Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Laranjal pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.067/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Dom
Silvério pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.068/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Guanhães pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.06912003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Poço
Fundo pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.070/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Piraúba pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.071/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Peçanha pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.072/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Perdões pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.073/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Passa-
Quatro pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.074/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Minduri pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
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no 1.075/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Palma
pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.076/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Recreio pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.077/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Rio
Novo pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.078/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Pouso
Alto pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.079/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Rio
Preto pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.080/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Santa
Rita do Jacutinga pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.081/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Tabuleiro pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.082/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Serrania pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.083/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Tocantins pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.084/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Turvolândia pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.085/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo
do Rio Claro pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.086/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Cataguases pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.087/2003, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de

Argirita pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.08812003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Conceição do Rio Verde pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.089/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Açucena pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
no 1.090/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Andrelândia pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.091/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Itamonte pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.092/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Alpinópolis pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.093/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Cambuquira pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.094/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Campos Geraispela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.095/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Bueno
Brandão pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.096/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Canápolis pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.097/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Itanhandu pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n° 1.098/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Bicas
pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento n°
1.099/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Bom
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Jardim de Minas pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.100/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo
da Cachoeira pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.101/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Cruzília pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n° 1.102/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Guarani pela passagem do Dia dos Produtores Rurais (Requerimento
n°1.103/2003, do Deputado Leonardo Mofeira);

de congratulações com o Sindicato dos Produtores Rurais de
Nepomuceno pela passagem do Dia dos Produtores Rurais
(Requerimento n°1.104/2003, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Sérgio Santos pelo destaque obtido no
6° Prêmio Visa MPB - Compositores (Requerimento n° 1.107/2003, da
Deputada Marília Campos);

de congratulações com o Sr. Vander Lee pelo destaque obtido no 6°
Prêmio Visa MPB - Compositores (Requerimento n° 1.10812003, da
Deputada Marília Campos);

de aplauso ao Tip Top Bar e Restaurante pelo transcurso do 740
aniversário de sua inauguração (Requerimento n° 1.114/2003, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Pe. Geraldo Magela Teixeira pelos 16
anos durante os quais esteve na reitoria da PUC Minas (Requerimento
n° 1.122/2003, da Deputada Marília Campos).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - l o Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
4/2003 - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nos 975 a 98212003 - Requerimento n° 1.21512003 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Sidinho do FerrotaCo e
Maria Olívia (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Genaro, Laudelino Augusto, Doutor Ronaldo e Irani Barbosa -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Pastor George Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco
- Vanessa Lucas - 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
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povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr.
20-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Miguel Martini, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Padre João, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 4/2003
Da Sra. Maria das Graças Marçal, representante legal da

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material
Reaproveitável - ASMARE -, e do Sr. José Aparecido Gonçalves,
Coordenador de Equipe da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo
Horizonte, solicitando que a Comissão de Participação Popular desta
Casa organize audiência pública destinada à abertura do 2° Festival
Lixo e Cidadania, a realizar-se entre 27/10/2003 e 2/11/2003. (- A
Comissão de Participação Popular.)

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° 97512003
Declara de utilidade pública o Centro de Atendimento Integral ao

Idoso - CAII -, com sede no Município de Itamonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento

Integral ao Idoso - CAII -, com sede no Município de Itamonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2003.
Dimas Fabiano
Justificação: O Centro de Atendimento Integral ao Idoso, localizado

no Município de Itamonte, promove atividades para o desenvolvimento
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físico e mental além dos idosos, além de dar-lhes suporte afetivo,
pois, em seus lares, a grande maioria não tem a atenção dos
familiares.

Presta, assim, relevante serviço à comunidade local. Por esses
motivos peço aos nobres pares apoio 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° 976/2003
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Carmo

da Cachoeira, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de Carmo da
Cachoeira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2003.
Dimas Fabiano
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira

presta relevantes serviços aos idosos desse município, abrigando-os e
desenvolvendo trabalhos nas áreas de saúde, lazer, social e espiritual
para, assim, manter sua dignidade e elevar sua auto-estima. Além
disso, a referida entidade proporciona suporte afetivo aos idosos, cuja
grande maioria não recebe atenção dos familiares, por motivo de
trabalho ou até mesmo por falta de interesse destes. Trata-se de uma
instituição muito importante para a sociedade, e é por esse motivo que
conto com o apoio dos nobres pares, para a da aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 977/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência a

Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede no Município de
Três Pontas.

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

Assistência a Toxicômanos e Alcoólatras de Três Pontas, com sede
no Município de Três Pontas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 2003.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Assistência a Toxicômanos e

Alcoólatras presta relevantes serviços à comunidade desde 1997,
dedicando-se à recuperação de dependentes de drogas e álcool. No
exercício dessa atividade, atende, aproximadamente, 500 pacientes
do município e da região. A referida entidade possui especialistas que
acompanham todo o tratamento do paciente, dando apoio médico e
psicológico a jovens em regime de internato, e sobrevive de doações
feitas por familiares e pela população dos municípios vizinhos. Pelos
motivos expostos, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 978/2003
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede

em São Pedro da União.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo, com sede em São Pedro da União.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo, com sede em São Pedro

da União, é uma sociedade civil sem fins lucrativos de caráter
assistencial e de duração indeterminada. Destacam-se entre os
objetivos do Lar São Vicente a prática da assistência social gratuita
aos idosos e aos inválidos desamparados, o combate à fome e à
pobreza, conforme está disposto no art. 2 0 de seu estatuto.

A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e

rÀ



609
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados
pelo Lar São Vicente de Paulo, 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° 979/2003
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade, com sede no

Município de São Pedro da União.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarado de utilidade pública o Clube da Melhor Idade,

com sede no Município de São Pedro da União.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2003.
Fahim Sawan
Justificação: O Clube da Melhor Idade, com sede em São Pedro da

União, é uma sociedade civil de direito privado, com tempo
indeterminado de duração, sem fins lucrativos e de caráter
assistencial. Destaca-se por congregar cidadãos da terceira idade,
com a finalidade de promover reuniões de caráter social e cultural,
lazer e viagens de turismo, conforme o disposto no art. 1° de seu
estatuto.

O Clube funciona regularmente há mais de dois anos. Sua diretoria
é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem.

Considerando-se a relevância dos serviços prestados pelo Clube da
Melhor Idade, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 980/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto

Henrique Sapori - ACHESA -, com sede no Município de Ribeirão das
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Neves.

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

Comunitária do Conjunto Henrique Sapori - ACHESA -, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Jô Moraes
Justificação: A Associação Comunitária do Conjunto Henrique

Sapori - ACHESA -, com sede no Município de Ribeirão das Neves,
fundada em 12/1/86, com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos e de duração indeterminada, é uma associação de
caráter assistencialista, que presta relevantes serviços a sua
comunidade há mais de 17 anos.

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

Além de sua função assistencialista, a ACHESA é uma entidade
também de caráter cultural e de promoção humana, tendo por objetivo
coordenar as obras e movimentos sociais dos moradores do Conjunto
Habitacional, articulando, desenvolvendo e promovendo a ação dos
moradores na solução dos problemas sociais, socioeconômicos e
educacionais, bem como nos trabalhos de formação do espírito
comunitário. Assim, desde a sua fundação, a Associação vem
cumprindo suas finalidades estatutárias, mesmo não dispondo de
recursos financeiros regulares e instrumentos de trabalho adequados,
indispensáveis ao alcance pleno de seus objetivos.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema importância e necessidade para a ACHESA, pois somente
com essa documentação poderá firmar parcerias com órgãos
estaduais, podendo, portanto, atingir suas finalidades com maior
satisfação e, principalmente, ampliar seu atendimento a toda a
população, principalmente a mais carente.

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

PROJETO DE LEI N° 981/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente

Aílton Maciel - ACOBAM -, com sede no Município de Conselheiro
Pena.

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

Comunitária Beneficente Aflton Maciel - ACOBAM -, com sede no
Município de Conselheiro Pena.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de agosto de 2003.
José Henrique
Justificação: A Associação Comunitária Beneficente Afiton Maciel,

fundada em 28/3/2000, com sede na Rua Feliciano Ferraz, 387, em
Conselheiro Pena, tem por objetivo promover a correta solução dos
problemas jurídicos, culturais, educacionais, de saúde, assistência
social e de auxílio ao menor abandonado e carente desse município e
sua região. Entidade de caráter assistencial e filantrópico, está em
funcionamento há mais de dois anos e já presta notáveis serviços em
prol da comunidade do supracitado município. Diante do exposto,
tendo em vista que a instituição atende plenamente aos requisitos
legais para obter a declaração de utilidade pública, honro-me em
submeter à apreciação desta Casa Legislativa o presente 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° 982/2003
Estabelece normas para a realização de promoções em

estabelecimentos comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- A venda a varejo, na modalidade de promoção ou de

liquidação, de mercadorias em estabelecimentos comerciais está
condicionada à observância do prazo final para consumo dessas
mercadorias.

Parágrafo único - Nas modalidades mencionadas neste artigo, as
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mercadorias colocadas à venda deverão guardar, pelo menos, o
tempo mínimo de quinze dias para o término do prazo final para seu
consumo.

Art. 20 - A inobservância do disposto no artigo anterior acarretará a
apreensão das mercadorias e a imposição de multa, em valor a ser
definido por regulamento.

Art. 30 - O Poder Executivo baixará as normas necessárias à
regulamentação desta lei, sob pena de responsabilidade.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Rêmolo Aloise
Justificação: Este projeto tem o objetivo de aperfeiçoar a legislação

atual, garantindo a transparência nas relações de consumo. O Código
de Defesa do Consumidor, em seu ad. 6°, III e IV, estabelece, como
direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, e a
proteção contra publicidade enganosa e métodos comerciais desleais
e abusivos. Estabelece, ainda, em seu art. 31 que "a oferta e
apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores".

O prazo de validade é dado essencial na relação de consumo, e sua
omissão em produtos vendidos em promoções e liquidações
caracteriza má-fé do comerciante. Este projeto tem o objetivo de evitar
que o consumidor compre produto com prazo prestes a vencer, o que
não aconteceria se houvesse a informação adequada.

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

REQUERIMENTO
N° 1.215/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento do trecho
da rodovia que dá acesso ao Balneário Bico da Pedra, no Norte de
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Minas. (- A Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sidinho do Ferrotado e Maria Olivia (2).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Genaro.
• Deputado Antônio Genaro* Sr. Presidente, Srs. Deputados, tendo

em vista projeto na Câmara dos Deputados, em Brasília, considerando
a atividade de prostituta profissão, não poderia, como Pastor e
representante do mundo cristão, deixar de mencionar a posição
bíblica, do próprio Jesus Cristo, do apóstblo São Paulo e de muitos
outros expoentes do mundo cristão e da igreja primitiva. E, ainda
mais, Deus, no Antigo Testamento, menciona, por meio de seus
profetas, seus representantes, a prostituição - palavra que pode ter
significado mais amplo: prostituição na política e prostituição de uma
nação.

Muitas pessoas que não conhecem a história não entendem o
porquê de a nação israelita sofrer por várias vezes, tendo que fugir,
perdendo seu território e sendo levada escrava, perto do ano 600 a.C.,
quando Nabucodonosor reinava, onde, até há pouco tempo, reinou o
terror no Iraque. Entretanto, a nação israelita sofreu por causa de sua
prostituição, que, no caso, estava colocada da seguinte forma: a Bíblia
diz que Jesus Cristo é o noivo e que os cristãos, que compõem a
Igreja de Cristo na Terra, são a noiva, e, conforme essa posição, no
Velho Testamento, o Deus todo-poderoso, que tinha escolhido uma
nação para si - Israel -, não admitia que se prostituísse, indo atrás de
outros deuses pagãos.

Independentemente da abrangência de seu sentido, a prostituição,
dentro de uma nação e de uma sociedade, já foi responsável pela
queda de impérios. Uma das razões da queda do Império Romano foi
justamente a imoralidade, que chegou ao ponto de um Imperador
mandar matar a sua mãe e levar para sua cama um cavalo. Isso
parece hilário, mas foi verdade. Se a cama fosse como as nossas, não
agüentaria um cavalo, mas a cama de um grande Imperador romano
não era igual à nossa.

A sociedade vive grandes chagas pecaminosas por causa de sua
corrupção. Há cerca de 50 ou 100 anos, nos tempos de nossos avós e
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bisavós, se alguém dissesse que a prostituição seria
institucionalizada, considerariam isso um absurdo. Nos tempos
bíblicos, as pessoas chegavam, pela lei, a ser apedrejadas.

Segundo a Bíblia, Jesus Cristo se encontrou com diversas pessoas
da sociedade, desprezadas pelas cúpulas religiosa e política. Ao
encontrar-se com uma prostituta, demonstrou a sua condescendência.
De acordo com a Bíblia e com o meu pensamento, não podemos
atacar a pessoa, mas aquilo que faz. Deus ama as prostitutas, mas
não a prostituição que praticam. Se aceitarmos que a prostituição seja
considerada uma profissão, nessa esteira viria a atividade do garoto
de programa, por desdobramento e analogia, a tornar-se profissão.

Gostaria de ironizar. Ontem estiveram aqui prostitutas usando
capuz. Caso determinada função merecesse a posição de profissão,
ninguém se deveria envergonhar. Não desmereço a figura humana,
porque Deus disse que se deve amar o pecador, mas não o pecado
que pratica. Jesus gostava de se comunicar com os mais simples e
com os pecadores e, ao perdoar-lhes, dizia: 'Vá, mas não peques
mais". Seria inadmissível, biblicamente, que Deus permitisse a
salvação de uma pessoa que insistisse no pecado teimosamente. As
prostitutas vieram encapuzadas. Imaginem se o Deputado Fernando
Gabeira desejasse que fosse institucionalizada a profissão de
terrorista. Andam encapuzados em circunstâncias especiais. Não
desejo comparar as prostitutas com os terroristas, mas, por analogia
de algo pecaminoso, todo o atentado contra as leis de Deus e contra
os bons costumes de uma sociedade é um erro gravíssimo e não é
permitido pela ética divina em momento algum.

Em Brasília, faremos manifestação nesse sentido, porque temos
Deputados Federais eleitos em várias partes do Brasil. Espero que
fique muitíssimo claro que não odeio nenhum tipo de pessoa, mas,
como Deus, odeio o pecado.	 -

Espero que esta Casa zele pelos bons costumes. E claro que a
evolução da sociedade conseguiu institucionalizar, se não
oficialmente, mas a partir do hábito, do costume, do falar do dia-a-dia,
coisas que, na época de nossos avós, fariam corar qualquer pessoa.
Determinadas expressões e palavras, xingamentos, que, na minha
infância, não ousaria pronunciar, tornaram-se comuns. A sociedade,
com o passar do tempo, consegue tornar comuns certas expressões
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porque atualmente falta meditação sobre o bom comportamento
das pessoas.

Tenho a certeza de que a Igreja Católica também comunga com
esse pensamento. Amamos o ser humano, como disse Jesus: "Amai
vossos inimigos e oral por aqueles que vos perseguem". As prostitutas
não são nossas inimigas. Entretanto, não podemos concordar com a
prostituição. Entre tantos maus hábitos da sociedade, a prostituição
traz a ira de Deus contra uma nação. Assim ocorreu na história, no
passado, e assim poderá ocorrer.

Sei que alguns Deputados, ao me ouvirem, gostariam de contrariar
minha opinião; porém, todo e qualquer indivíduo que acredita em
Deus todo-poderoso, no seu Filho, Jesus Cristo, como salvador das
almas, e que conhece as Escrituras, os Evangelhos, não poderia agir
de forma diferente. As prostitutas podem ser bem recebidas por nós,
mas não sua prostituição.

Alguém poderia perguntar: "Por que não institucionalizar?". Porque a
prostituição sempre existiu, acompanha a história da humanidade e
existe em todas as classes sociais e nações; todavia, doenças,
pragas, também sempre existiram e existem. Podem dizer: já existem
tantas podridões, pecados, maus costumes. Então, compararia: mas
existem também muitas doenças, como sempre existiram. E que tal
mais uma parecida com a AIDS ou com outras doenças incuráveis?
Ninguém, em bom-senso, gostaria que surgisse e se propagasse ou
se oficializasse mais uma praga. Nenhuma praga é institucionalizada,
embora existam muitas.

Se aprovarmos a prostituição como profissão, estaremos
trabalhando contra nossa própria família. Obrigado.

* - Sém revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Prezado povo mineiro, Sr.

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãos e cidadãs das
galerias e aqueles que nos acompanham pela TV Assembléia. Na
segunda-feira, à tarde, tivemos a alegria de receber o Presidente Lula
no Sul de Minas Gerais. Vários Deputados tiveram a oportunidade de
destacar a importância dessa visita.

Destaco Lula e o povo, o povo e Lula. Foi importante ver grande
número de pessoas que acorreram até o trevo da Fernão Dias para
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acolher o Presidente, em clima de festa e alegria. Presenciei um
fato que tenho como simbólico e que ficará gravado em meu coração
e em minha memória: no trevo, o Presidente Lula conversava com o
Governador Aécio e com o Ministro Anderson Adauto sobre questões
técnicas, quando levantou os olhos e viu o povo acenando. Então,
pediu licença, abriu espaço entre o Governador e o Ministro, e falou:
"quero conversar com esse povo". Isso foi vibrante. E um gesto
simbólico, que mostra que o povo reconhece o trabalho do Presidente,
e esse é sensível à população. Depois continuamos conversando a
respeito das questões técnicas, por exemplo, sobre a continuação das
obras da BR-381, que há dez anos se encdntra em reforma.

Destaco também a fala do Presidente Lula, que deixou claro a
prioridade de concluir as obras inacabadas, que são muitas neste
País. Aquelas que estiverem mais adiantadas terão prioridade, como é
o caso da BR-381. Também mencionou a necessidade de restaurar
toda a malha viária do Brasil, que está em péssima situação. Muitas
áreas, nas quais não se fazem investimentos há muitos anos, estão
precárias, como a da energia, que ocasionou o "apagão", e a das
estradas, com seus inúmeros buracos. A fala do Presidente sobre
essas prioridades nos traz alento e esperança, porque as malhas
viárias são, de fato, importantes para o País.

Estamos em Minas Gerais numa feliz expectativa com a
possibilidade de que o Governador cumpra com uma de suas
promessas de campanha, fazendo acesso pavimentado de 224
cidades mineiras que não têm ainda esse benefício. Andei pelo Sul de
Minas durante o recesso, e cidadãos de algumas cidades já queriam
que eu falasse o dia que começaria o trabalho de pavimentação das
estradas. Isso é muito bom. Como membro da Comissão de
Transportes, Comunicação e Obras Públicas, estamos envidando
todos os esforços para contribuir com o Governador, a fim de que
essa pavimentação aconteça. Primeiro, porque há o direito
constitucional da população de ir e vir com segurança e qualidade.
Segundo, por ser fundamental para o desenvolvimento a existência de
boas rodovias que possibilitem o escoamento da produção; para os
jovens que estudam e precisam viajar diariamente; para tratamento de
saúde, sendo que existem casos, no Sul de Minas, de pessoas que,
para fazer tratamento de rins, por exemplo, precisam viajar 200km em
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estradas péssimas. Terceiro, para o turismo, que depende de boas
rodovias.

Como membro da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, temos visto obras inacabadas e obras "acabadas"em
situação precária. Com esse objetivo, fizemos duas audiências
públicas nessa última semana: uma nessa semana e outra na
passada. No dia 12, para se discutir o problema da BR-383. O trecho
Cristina-Maria da Fé foi construído como rodovia municipal.
Anteontem, houve audiência para se discutir a questão relativa à BR-
265, entroncamento da Fernão Dias a Lavras, duplicação iniciada, que
está parada, perdendo grande parte do trabalho realizado.

E nossa missão, em primeiro lugar, terminar as obras e recuperar a
obra de Cristina-Maria da Fé. Com um ano, foram feitas reformas, e
com dois anos e cinco meses está novamente cheia de buracos. Em
segundo lugar, devemos apurar responsabilidades. Quem será
responsável por concluir as obras, reformar as estradas mal feitas e
evitar que isso venha se reproduzindo?

Se estamos na feliz expectativa de que serão asfaltados acessos
para 224 cidades, não queremos ter de, um ano depois, reformar
estradas. Não queremos que sejam estradas caríssimas e que depois
tenham de ser refeitas. Nosso terceiro objetivo é o respeito e o bom
uso do dinheiro suado do povo, que paga impostos.

A BR-383, Cristina-Maria da Fé, foi construída com verbas
financiadas pela COMIG. Ainda não entendemos o porquê nem
conseguimos o projeto inicial da obra. O Diretor da empresa ficou de
mandá-lo. Obras licitadas não foram concluídas. O mesmo ocorreu
com a BR-265. Disseram que o projeto foi presente da Prefeitura de
Lavras. Mas quem o fez? Estamos aguardando cópia.

O principal problema que constatamos é a falta de projetos ou
projetos mal feitos e incompletos, licitações no mínimo suspeitas,
aditivos, obras licitadas e não realizadas.

A obra de Maria da Fé- Cristina seria de pouco mais de
R$2.900.000,00, mas ficou em R$7.700.000,00, aproximadamente,
porque houve aditivos. Se o valor fosse de R$1.500.000,00 já se
exigiria concorrência pública. No entanto, foi dividida em duas
licitações, com tomada de preço e convites, sendo uma de
R$ -1.498.000,00 e a outra de R$1.496.000,00. E no mínimo suspeito.
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Aguardamos explicações de obras licitadas e não realizadas,

sendo que uma delas foi paga. Temos empenho e nota fiscal relativos
ao pagamento das construção de pontes de metal no Município de
Cristina, mas não sabemos onde está. Um técnico de uma empresa
de fiscalização disse: "Deputado, licitar obras e não realizar todas é
muito comum". Temos de acabar com isso. Disse ainda que como os
projetos são mal feitos, precisam de reformulações, o que exige
aditivos. Isso leva à não-execução de alguns itens, pois o dinheiro
disponível não é suficiente. Somos inteligentes, temos técnicos,
engenheiros, podemos fazer projetos bem feitos. O técnico afirmou
que, no primeiro mundo, gasta-se um ano para fazer o projeto, em três
meses, realiza-se a obra completa. No Brasil, em poucos dias,
rabisca-se um projeto e quase sempre tem que ser reformulado,
levando anos para ser executado, quando o é.

Estamos investigando tudo isso, para que as novas rodovias sejam
bem feitas, sem precisar desperdiçar ou desviar o dinheiro público. O
estado precário das rodovias e a falta de manutenção geram
acidentes, mortes, prejuízos e perda de patrimônio. Muitas mortes,
infelizmente. Inclusive, na audiência sobre a BR-265 foi feita uma
homenagem aos que lá morreram. Além da perda de vidas e de tantos
outros prejuízos e transtornos, a Previdência Social também perde
com esse estado de coisas.

Segundo levantamento, a média de idade das pessoas que morrem
acidentadas é 33 anos. Deixam, portanto, de contribuir para a
Previdência, que é obrigada a pagar as pensões. Como podemos
constatar, uma maldade puxa outra, ou seja, a irresponsabilidade com
relação à segurança das rodovias e a situação precária em que se
encontram trazem em outras conseqüências.

A Comissão de Transportes está fazendo essa averiguação. O Dr.
Alexandre, Coordenador do DENIT-MG, deu-nos grande notícia. Aliás,
o Presidente Lula já havia dito, na segunda-feira, em Pouso Alegre,
que somente serão liberadas as obras cujos projetos estiverem
completos e bem-elaborados. Fiscalizaremos, para que isso realmente
ocorra.

A sociedade precisa acompanhar a priorização e a execução das
obras pagas por ela. Por exemplo, os municípios localizados à beira
da BR-459, desde Lorena, em São Paulo, até Poços de Caldas,
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associaram-se e comunicaram ao Ministro Anderson Adauto -
durante audiência realizada em Itajubá, em abril - que fiscalizariam as
obras. Em Itajubá e Poços de Caldas, que pertencem a'"rota
tecnológica", as faculdades de engenharia civil formaram equipe para
acompanhar as obras. E obrigação também da sociedade.

As rodovias mineiras estão precisando de limpeza. Como viajamos
muito, constatamos que as pessoas colocam fogo na beira das
estradas, causando acidentes e mortes. Existe proposta vinda de
Itajubá onde os presos fizeram convênio com o Juiz criminal, o
Delegado de Polícia e o DER local para trabalhar na limpeza das
estradas. Infelizmente, por algum motivo, o DER solicitou a suspensão
do convênio, talvez preocupado com o que pudesse ocorrer aos
presos. Trata-se de pena alternativa. Os presos não estavam
ocupando o lugar de ninguém, são pais de família também. O mais
importante era que por três dias trabalhados a pena seria reduzida em
um dia. Isso é bom para o Estado, porque reduziria gastos. Estamos
estudando esse assunto. Já existe projeto sobre esse tema na Casa.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Laudelino
Augusto, parabenizo-o por seu pronunciamento, cujo conteúdo é
extremamente profundo e necessário para a segurança e a qualidade
das nossas estradas. Conhecemos o seu empenho, o seu trabalho,
que é bastante sério, conforme constatamos nestes primeiros meses
de mandato, em que percebemos a sua competência. E compromisso
do Governador Aécio Neves a construção das rodovias que ligarão as
cidades às rodovias principais. Após a recuperação da credibilidade
de Minas junto aos órgãos internacionais, buscará recursos para que,
a partir do início de 2004, possa iniciar essa grande transformação,
que ligará mais de 220 cidades, por asfalto, até as rodovias principais.

O Deputado Laudelino Augusto - Obrigado, Deputado Doutor Viana.
Concluo, Sr. Presidente, com urna constatação: com a participação da
sociedade, de Governos sérios, comprometidos com o povo,
transparentes e éticos e de empresas igualmente idôneas, os nossos
recursos, mesmo escassos, serão transformados em obras
importantes para o povo. Isso já está ocorrendo em muitos lugares. A
angústia será transformada em esperança, a mesma que venceu o
medo e está construindo um Brasil melhor. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Ronaldo.
• Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, funcionários, público presente, o
recente colapso no fornecimento de energia elétrica que parou parte
dos Estados Unidos e do Canadá nos remete a reflexão oportuna: "a
crise brasileira de energia elétrica estará superada?".

Em reunião da Comissão de Infra-Estrutura do Senado, realizada
em abril, a Ministra das Minas e Energia reconheceu a fragilidade do
nosso setor elétrico e admitiu que persistem as condições que
levaram ao racionamento iniciado em 2001. Segundo ela, o setor
sofreu profundamente com a desvalorização do Real, pois foi
concebido para funcionar num quadro de taxa cambial de R$1,00 por
US$ 1,00. Assim, as empresas de energia elétrica tiveram que adotar
processo de ajuste em relação às taxas cambiais.

De acordo com especialistas, se nada for feito urgentemente, uma
combinação de fatores econômicos e climáticos poderá provocar novo
"apagão" em 2005. Ainda estão na memória de todos as dificuldades
impostas pelo racionamento de energia elétrica, suspenso em
fevereiro de 2002. Fomos obrigados a reduzir em 20% o consumo, e a
culpa do problema foi atribuída ao longo período de estiagem. Na
verdade, o "apagão" resultou da falta de investimentos no setor, tanto
na produção quanto na distribuição de energia.

Muito se falou em mudança, naquela época, e foram debatidas
várias soluções. Quanto à geração de energia, ainda dependemos
quase que exclusivamente das usinas hidrelétricas, que, em resumo,
produzem energia a partir das orientações do Operador Nacional do
Sistema - ONS.

As empresas geradoras de energia se vêm ressentindo com a
diminuição da demanda, motivada, em grande parte, pela mudança
nos hábitos de consumo, resultante do período de racionamento. A
maior parte dos domicílios substituiu as lâmpadas incandescentes
pelas do tipo econômico, grande número de famílias abriu mão do
"freezer" e passou a administrar melhor a utilização de
eletrodomésticos de alto consumo, como o ferro elétrico.
Paralelamente, o setor industrial também vem diminuindo a demanda,
com a desaceleração da produção. Tudo isso faz com que a receita
das usinas diminua, o que inviabiliza novos investimentos.
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Outra forma de geração é representada pelas usinas

termelétricas, que estiveram em evidência durante o período de
racionamento. Essas usinas produzem energia a partir da queima de
carvão ou gás natural. Mas essa energia é cara, a experiência
mostrou não ser muito viável, a não ser como complementação da
produção das hidrelétricas.

Além das formas de geração de energia, o País ainda tem que
resolver o problema das linhas de transmissão, fundamentais num
sistema hidrelétrico interligado como o nosso. Essa rede exige
investimentos de vulto, tanto em implementação como em
conservação, atividade a cargo das empresas distribuidoras. A
manutenção envolve a revisão constante das redes de postes, cabos
e transformadores.

Quando há tempestades com ventos fortes, parte dessa rede pode
apresentar problemas, como é comum observar nas ruas de qualquer
cidade. Mas a pane pode ser também em postes de acesso difícil ou
em transformadores, e os reparos demoram mais. Essas redes são
revisadas periodicamente, e assim deve ser para evitar, tanto quanto
possível, as interrupções no fornecimento da energia elétrica.

As previsões para o setor elétrico brasileiro não são muito otimistas.
A Ministra das Minas e Energia afirmou, no Senado, ser "inviável que
o ministério tenha em seus quadros apenas nove engenheiros e um
economista", e explica que houve, ao longo do tempo, um
esvaziamento daquele ministério, que seria hoje absolutamente
"despreparado para as funções que exerce". E acrescenta que as
agências reguladoras têm de ser extremamente profissionalizadas,
com plano de carreira e remuneração compatível com o mercado,
para não perder profissionais facilmente.

Por outro lado, as obras responsáveis por mais de 10.000MW estão
paradas ou não foram iniciadas. Dos 7.948MW de usinas hidrelétricas
licitadas pela ANEEL entre 2000 e 2002, apenas 51 9MW estão com
obras em andamento. Isso corresponde a 6,5% do total. Os
empresários que compraram as concessões estão inseguros diante da
possível reformulação do setor elétrico. Com as mudanças, as atuais
regras do setor seriam bastante alteradas.

A estagnação compromete a indústria fornecedora do setor elétrico,
que apresenta ociosidade de 60% da sua capacidade de produção.
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Muitas fábricas correm o risco de demitir ou mesmo de fechar. Uma
delas, na RMBH, esteve recentemente em crise e só não fechou
graças à encomenda da CEMIG e acordos com os trabalhadores.

A ELETROBRAS reúne-se com representantes dos segmentos das
indústrias de base e infra-estrutura e promete liberar um estoque de
obras que volte a ativar o setor. Segundo cálculos dos especialistas,
haveria em torno de R$1.400.000.000,00 a serem liberados para
obras de reforço da rede básica de transmissão e de pontos de
conexão com as redes de distribuição.

A liberação de tais obras é importante não só para aquecer a
indústria, como também para assegurar a modernização das redes de
transmissão e distribuição, evitando assim possíveis apagões por
colapso nesses sistemas. Nós, consumidores, pagamos o chamado
"seguro-apagão", cobrado nas contas de energia elétrica.

A memória do racionamento ainda é recente, e inúmeras foram as
limitações às atividades da indústria, do comércio e à rotina dos lares.

Vivemos longo período de estiagem, e é possível que o nível dos
reservatórios não esteja nos índices desejáveis. Sem os investimentos
necessários, o setor elétrico pode apresentar falhas que resultem num
quadro semelhante ao que vimos, pela imprensa, nos Estados Unidos
e no Canadá: a população sem transporte, elevadores, sinais de
trânsito, gasolina, Bancos, segurança dos portões eletrônicos e das
cercas elétricas. Os países ainda contabilizam os prejuízos, que
podem ser de grande vulto. Dois dias de paralisação na indústria
automobilística, como ocorreu em Detroit, provocam sérios danos às
finanças das empresas.

A sociedade moderna é profundamente dependente da energia
elétrica, e isso fica evidenciado em momentos como esses. O Brasil
precisa estar atento e tomar as iniciativas certas para evitar outros
apagões. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

ontem abordei o saque promovido na CEMIG. Hoje interrompemos a
série para tratar da BR-381, mas, na próxima semana, assistiremos
aos próximos capítulos, até que esta Casa instale CPI para verificar o
desmonte da economia mineira feita por intermédio da CEMIG.
Enquanto isso, tratarei da BR-381.
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Trata-se de obra iniciada no Governo Hélio Garcia, em que teve

por parte do Governo do Estado, por intermédio do DNER, delegação
de competência para execução pelo DER-MG. A obra, financiada pelo
Banco Mundial, depende de credibilidade. Pior que os trechos
intransitáveis da BR-381 é a cegueira dos órgãos públicos, se devido
a incompetência ou corrupção. Tenho nas mãos 113 da documentação
relativa à BR-381. Peço apoio aos Deputados do PT. Prestem atenção
à leitura do requerimento, de minha autoria: (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve, nos termos regimentais, requer
seja reintegrado ao DER-MG o pedido para que esse órgão informe e
forneça o solicitado no requerimento protocolado em 18/12/2001, ou
seja: contratos celebrados com os consórcios para construção da BR-
381, sendo TERCAN-Queiroz Galvão, ANG-Barbosa Meio, Carioca-
SERVEMG, assim como o aditivo que possibilitou a contratação de
subempreitada acompanhada de seus respectivos contratos, bem
como cópia das medições acompanhada das notas fiscais e
desembolsos realizados nos trechos da obra, da subempreiteira para
empreiteira, e dos consórcios citados para o DER, acompanhado da
planilha de preço oficial do DER-MG. Em caso de alteração no projeto
de engenharia por motivos geológicos, parecer técnico acompanhado
do laudo, das sondagens, estaca a estaca. Encaminhar cópia da
planilha-referência do contrato celebrado com o Banco Mundial.

Sr. Presidente, surgiu uma história de solo mole na BR-381. Aliás,
solo mole lembra pântano, esgoto, uma série de coisas. O aditivo do
contrato da BR-381 foi de 25% do valor total. Aditivou-se o contrato
para a execução dessa rodovia.

Solicitei cópia de todos os contratos e do contrato inicial para a
auditagem. Não sou engenheiro, mas entendo que, quando se realiza
projeto, pede-se um estudo geológico. "Estaca a estaca" quer dizer
que, de 20m em 20m, deve haver furo para a sondagem, pesquisa do
solo, para obter a estrutura molecular onde passará a estrada.

Ora, para se conseguir empréstimo do Banco Mundial, o projeto
deve ser perfeito. Havia projeto a ser executado na BR-381 e estudo
geológico, realizado para a obtenção da licença ambiental,
especificando o tipo de solo e o que aconteceria durante o trajeto para
a execução dessa rodovia.

No início das obras, apareceu o solo mole. Como isso ocorreu, se foi
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realizada a sondagem para o projeto inicial, aprovado pelo Banco
Mundial, por técnicos do DNER, do DER, das empreiteiras e das
empresas de sondagem? Não acredito que tenha sido realizado pela
empreiteira Fernandinho Beira-Mar, mas por empresas conceituadas
que exigiam condições técnicas apropriadas para estudo dessa
natureza, ou seja, obra de quase R$1.000.000.000,00.

O contrato foi aditivado em 25% do valor, e as obras não
terminaram. Deputado Laudelino Augusto, sem explicação plausível
sobre as obras da BR-381, o Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva novamente abre as comportas dos recursos que possibilitarão
a expectativa do término dessa rodovia. Suas obras parecem de igreja
do interior que, se terminarem, o padre morre de fome, ou seja,
servem como obras de paróquia mal resolvida. Por isso, devem
continuar a vida inteira.

Peço apoio ao PT e apelo ao Sr. Alexandre, indicado pelo Pi- para a
regional do DNIT, em Minas Gerais. Encaminharei porque quero que o
Estado ofereça um processo de auditoria das contas da BR-381. Nem
sabemos o que ocorreu em alguns governos para que houvesse
esses aditivos. O Ministro Anderson Adauto é conhecedor da
maracutaia dessa rodovia, porque, na época em que alguns desses
requerimentos foram apresentados por mim, era Presidente desta
Casa. E um absurdo liberar recursos para essas empreiteiras,
verdadeiras quadrilhas que executam as obras da BR-381. Busco
junto à Bancada do PT o apoio necessário para que nós, Deputados,
não joguemos dinheiro novamente na mão e no bolso de ladrões.

O dinheiro consumido pela BR-381 dava para fazer duas estradas
iguais àquela em qualquer parte do mundo, menos no Brasil. O
Ministro Andersori Adauto não pode pactuar com a corrupção
existente junto às empreiteiras e aos órgãos fiscalizadores
responsáveis por essas obras dentro do Estado.

Faço aqui um apelo ao Governador Aécio Neves para que nos
ajude. Neste momento procuro uma resposta. Se o próprio Presidente
declarou que vai colocar dinheiro onde as obras forem tecnicamente
corretas, por que a sondagem dos projetos da 381 não detectaram o
solo mole que justificaram um aditivo de 25%?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Irani Barbosa,
congratulo com V. Exa. na fiscalização que faz do dinheiro público.
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Esse é um papel fundamental que temos de exercer. Estou
interessado em fazer também a fiscalização, em especial no processo
da BR-381. De fato, muito se diz que lá virou um sumidouro do
dinheiro público. As obras demoram muito tempo. Houve revogação
de contrato, entrou empreiteira, temos notícia de que a empreiteira
colocou outra subempreiteira. Pediria a V. Exa. que pudéssemos ser
parceiros em relação a isso. O Ministro Anderson Adauto é do PL,
partido de V. Exa., faz parte do Governo, e nele temos toda a
confiança de que está observando e olhando os detalhes colocados
pelo Presidente Lula. Coloco-me como parceiro de V. Exa. para que
nós, aliados ao Governo Lula, possamos bstar juntos com o Ministro
Anderson Adauto, expondo a ele essa nossa preocupação, que não é
apenas do PL, por meio de V. Exa., mas também do PT.

O Deputado Irani Barbosa* - Agradeço a V. Exa. Pode ter a certeza
de que estaremos dispostos a acompanhar isso passo a passo para
que o restante dos recursos que irão chegar para o término da BR-381
sejam suficientes para finalizar, de fato, aquela rodovia. Como V. Exa.
acabou de dizer, há cerca de um ano, foram alvo de um requerimento
meu todas as cópias de medições e notas fiscais das subempreiteiras
para as empreiteiras, acompanhadas das medições, das ordens de
pagamento e de tudo mais. Assim vamos saber se houve uma
contabilidade que fecha no final com o resumo dessas obras. As
cópias das faturas que temos aqui são assustadoras. São faturas de
R$678.000,00, R$900.000,00, R$1.000.000,00, R$9.000.000,00,
R$10.000.000,00, R$15.000.000,00, R$30.000.000,00, e não se tem
uma complementação da documentação do que foi acompanhado na
execução dessas obras. Simplesmente é feita uma notinha, colocada
no caixa, e feito o pagamento.

A maior explicação que eu gostaria de ter é: por que, quando se fez
o projeto com uma sondagem daqui ao Estado de São Paulo, não foi
detectado o solo mole? O que ocorreu de lá para cá para ter havido tal
mudança? Que eu tenha conhecimento, não tivemos nenhum abalo
sísmico, não houve nenhuma catástrofe de chuvas torrenciais que
derretessem o solo daqui ao Estado de São Paulo. Nada poderia fazer
mudar as condições geológicas, que justificasse um reajuste de 25%
numa época de moeda estável, até mesmo em deflação durante o
período da execução da 61±381.
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Deputado Laudelino, que é morador da região e que obviamente

está interessado nos esclarecimentos desses fatos, apresentaremos
outro requerimento. Vou pedir a constituição de uma comissão
especial para apurar, definitivamente, os acontecimentos na BR-381
durante a sua execução, e o acompanhamento das execuções finais
das obras na finada BR-381. Gostaria que V. Exa. nos ajudasse com o
Presidente desta Casa, com a possibilidade de instalação dessa
comissão, uma vez que temos cinco CPls solicitadas nesta Casa e
nenhuma delas foi instalada até hoje. Solicitaria ao Deputado Rêmolo
Aloise que me apoiasse e me ajudasse com o Presidente Mauri Torres
para que instalássemos pelo menos algumas delas. Se alguma coisa
de errado houve, obviamente temos de investigar e dar satisfação à
sociedade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito o encerramento
da reunião por falta de número regimental.

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 especiais de amanhã, dia
22, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 63 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
20/8/2003

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Composição da Mesa - Destinação da

Interrupção dos Trabalhos Ordinários - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Ministra Matilde Ribeiro - Palavras do Deputado Rogério
Correia.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidência

convida a tomarem assento à mesa a Exma. Sra. Ministra Matilde
Ribeiro, os Exmos. Srs. Carlos Calazans, Delegado Regional do
Trabalho em Minas Gerais; Maria do Carmo "Cacá", Prefeita Municipal
de Araçuaí; Maria das Graças Rodrigues, Secretária Estadual de
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Combate ao Racismo; Martus Chagas, Secretário Nacional de
Combate ao Racismo; Cleide lida, Representante do CONEN; Célia
Gonçalves, Representante da CENARABE; Vânia Ferreira Diniz,
Coordenadora Municipal para Assuntos da Comunidade Negra da
Prefeitura de Belo Horizonte; José Antônio Carlos Pim, Coordenador
do SOS Racismo; Vereadora Neusinha Santos, Líder do Governo na
Câmara Municipal de Belo Horizonte; e o Deputado Rogério Correia,
autor do requerimento que deu origem a este evento.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a receber a

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do
Governo Federal, Ministra Matilde Ribeiro.

Palavras do Sr. Presidente
Este é momento de significativa importância para esta Assembléia.

A presença de Sua Excelência, a Ministra Matilde Ribeiro, nesta Casa
evidencia a instalação de novo marco no combate à discriminação
racial. Com a instalação da Secretaria Especial de Promoção da
Igualdade Racial, passa o País a dispor de órgão, com estatuto de
ministério, responsável por política pública relativa às questões de
raça, que têm sido historicamente escamoteadas neste País. Sob o
pretexto de convivência racial harmônica, ignoravam-se todas as
conseqüências de séculos de escravidão espelhados na situação
atual dos brasileiros afro-descendentes. Mostram as estatísticas que
os negros ainda ocupam os piores lugares em todos os indicativos
sociais e econômicos.

E portanto bem-vinda não só em nosso Estado como também no
seio do ministério do atual Governo a presença de mulher negra que
torna visível sua cor e seu gênero.

Saúdo, então, em nome deste Parlamento, esta poeta paulista,
assistente social e trabalhadora de origem humilde que reúne todas as
condições, pelo seu histórico de vida bem como seu trajeto acadêmico
- Mestra e doutoranda pela PUC de São Paulo -, para que a questão
racial possa, com o esforço de todos, desaparecer do horizonte
brasileiro. Enfim, além da raça e do gênero, somos todos cidadãos
com direitos iguais perante a lei. Muito obrigado!"

Palavras da Ministra Matilde Ribeiro
Sr. Presidente da Mesa, que, com belíssimo discurso, resgata, por
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meio da minha pessoa, a história de grande parcela da população
brasileira; componentes da Mesa, homens e mulheres, que encontro
há décadas lutando pelo combate ao racismo no País; parlamentares;
todas as pessoas que individual e coletivamente contribuem pela
melhoria da qualidade de vida em nosso País, é sempre muito
emocionante entrar, na condição de Ministra, por espaços onde antes
a população negra sequer punha o pé. Enquanto esperávamos numa
das salas, olhávamos as fotos na parede e constatávamos que eram
todos homens e brancos. E essa a história do poder neste País. Louvo
aos homens brancos que fazem política, mas temos de reconhecer
que é extremamente importante que neros, mulheres e mulheres
negras também ocupem este espaço.

E com responsabilidade que assumo a coordenação, na qualidade
de Ministra, da Secretaria Especial de Política de Promoção da
Igualdade Racial. Pela primeira vez na história deste País temos no
primeiro escalão, um organismo, uma secretaria com "status" de
ministério, com a responsabilidade direta de tratar do desenvolvimento
de política de promoção da igualdade racial.

Já vivemos essas experiências em Governos estaduais. A militância
do movimento negro, desde a escravização do primeiro negro, como
bem acentuou o Prof. Abidias do Nascimento, pôs o pé neste País,
lutou e resistiu. Nas últimas décadas, revertemos a agenda política.
Em 1995, na qualidade de militante, estivemos em Brasília, na Marcha
Zumbi dos Palmares Pela Cidadania e Pela Vida, momento em que o
movimento negro contemporâneo unificou sua agenda e entregou ao
então Presidente o Programa para Superação do Racismo no Brasil.
De lá para cá, não imaginávamos onde iríamos chegar, nem que,
alguns anos depois, teríamos um Ministério. Dizíamos aos Governos
Federal, Estaduais e municipais que, ao se pensar a política pública,
seria importante trabalhar com a promoção da igualdade racial como
necessária e continuada e que, no espaço das administrações
públicas, houvesse coordenação de ações para que todas as
secretarias estaduais e municipais e organismos do primeiro escalão
do Governo Federal tomassem a questão racial como elemento
importante. Logo, ao pensar trabalho, saúde, cultura e habitação,
poderíamos partir do princípio de que 50% da população é negra.
Atualmente, podemos realizar sonhos, pôr em prática experiências
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adquiridas na militância e nas academias, mesmo cientes de que
apenas 3% das pessoas que concluem o 3° grau, em especial nas
universidades públicas, são negras. Apesar de pequeno, o número é
decisivo para se repensar a vida do País.

Neste momento, coroamos a construção de 503 anos de resistência
e de pelo menos três décadas de diálogo sistemático com o Estado e
Governos. Com essa responsabilidade e a partir da coragem do
Presidente Lula, assumo o organismo. Lula entendeu importante
considerar a voz coletiva, de 50% da população. No Governo Federal,
a Secretaria, que completa cinco meses amanhã, tem a incumbência
de coordenar as políticas de Governo. Estamos construindo as bases
para a existência desse organismo, e este ano não será de grandes
realizações nem de implementação de diversos programas e ações.
Mas teremos mapeamento de quantos Ministros e Ministras foram
convencidos a colocar a questão racial na ordem do dia; quantos
convênios foram estabelecidos por municípios para realização de
políticas nessa área; quantos Governos estaduais concordaram em
levar a frente política para remanescentes de quilombo, jovens e
mulheres negras; quantos organismos pudemos conquistar para levar
o resgate da história que o Brasil fez questão de esquecer.

O grande legado deste ano será a construção e o mapeamento das
possibilidades para as políticas públicas na área de promoção da
igualdade social. Venho a este Estado com a tarefa e a missão de
abrir portas, para que juntos demos um passo à frente na história e
tornemos o Brasil mais e mais democrático, justo e igualitário. Essa é
a minha missão. Espero contar com essa brava e conseqüente política
realizada nos Estados, nos municípios e, acima de tudo, em Belo
Horizonte. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Sr. Presidente, apresentei o requerimento em nome de todos os

Deputados do Bloco PT-PCdoB, o qual presido. A maioria dos
Deputados deste Bloco encontra-se nesta reunião por entender a
importância da vinda da Ministra. Agradeço pela sua presença e visita.
Para economia da citação dos companheiros e companheiras, em
nome dela e da Prefeita Cacá cumprimento os membros da Mesa.
Que sejam bem vindos.

Ministra Matilde Ribeiro, há muito o PT discute a necessidade de o
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Estado promover igualdade racial e social no País. Há tempos esse
debate é realizado nas hostes partidárias, aliás vem ganhando força
na sociedade. O Presidente Lula cumpriu o que durante muito tempo
discutimos. Ele inaugurou Secretaria com "status" de Ministério - não
poderia ser diferente -, para que se tratasse com prioridade na agenda
nacional a questão racial.

Geralmente, o Movimento Negro age dessa maneira, impondo à
sociedade brasileira discussão séria sobre o problema do racismo no
Brasil. Se não fosse assim, discutiríamos reformas importantes, mas
não essenciais, especialmente para os mais oprimidos do Pais.
Sabemos que as reformas previdenciária e tributária são uma
necessidade brasileira. Porém, se os trabalhadores rurais sem terra
não pressionassem pela reforma agrária, na ordem do dia, na agenda
nacional, certamente existiriam outras, para que reformas e temas, tão
necessários quanto a agrária, ocupassem a frente. Assim ocorre com
a questão racial. Quer dizer, se não pormos na agenda, nem tivermos
um Ministério que se preocupe com a igualdade racial, os problemas
continuarão existindo.

A sociedade brasileira tem dívida com a população negra do País
que precisa ser paga. E necessário que uma Secretaria, um Ministério
determine as prioridades e diga como se realizarão políticas públicas
com qualidade para reverter este quadro muito bem mostrado pela
Ministra.

Quaisquer dados que pegarmos veremos que essa é uma dívida
real que precisa ser sanada. Por isso, temos que construir políticas na
escolha de prioridades que envolvam os negros, políticas de cotas, de
geração de emprego. Ao adotar uma política, qualquer Ministério tem
que le'tar em consideração a desigualdade racial existente no Brasil.
O Presidente Lula reconheceu essa situação e por isso transformou a
Secretaria com status de Ministério numa realidade. Parabenizo
Ministra por suas primeiras ações. Temos muita esperança de que, ao
final do Governo Lula, os dados de desigualdade racial tenham pelo
menos minimizado, e que as políticas estejam postas para que essa
dívida da sociedade brasileira com os negros possa, um dia, ser paga
na sua totalidade. Parabéns, coragem, vamos à frente.

O Sr. Presidente - Ministra, tenho confiança de que esta Assembléia
Legislativa votará rapidamente projeto de lei que trata dos quilombos e
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remanescentes de quilombos como área de preservação da
história da raça negra, dos seus descendentes, dos descendentes
africanos, que seja um espaço de cultura, de geração de emprego e
renda, de valorização e promoção da dignidade humana e da
cidadania dos negros e negras que constituíram, com o maior
sofrimento, a história do Brasil. O projeto já está na Assembléia, e
vamos promover debates e audiências públicas para que seja
enriquecido com a contribuição de todos, para que seja, realmente,
um projeto na linha, como o nosso valoroso Líder falou, do resgate da
dignidade e da promoção da comunidade negra no Brasil,
especialmente em Minas Gerais.

Informo que o SOS Racismo oferece um diploma de Honra ao Mérito
às lideranças, convidando a todos que estejam presentes no Teatro.

A Presidência agradece a honrosa presença da Ministra Matilde
Ribeiro, das demais autoridades e convidados.

ATA DA 40o REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parte: Ata - 23 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Sebastião Helvécio; aprovação - Votação, em 1 0 turno,
do Projeto de Lei n°44/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 2;
prejudicialidade do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto
de Lei n° 104/2003; requerimento da Deputada Lúcia Pacífico;
aprovação do requerimento; discurso da Deputada Lúcia Pacífico;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; prejudicial idade do
Substitutivo n° 1; votação das Emendas n

o
s 1 e 2; aprovação;

declaração de voto - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
174/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 738/2003; aprovação - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21/2003; requerimento do
Deputado Luiz Fernando Faria; aprovação do requerimento -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 75/2003; aprovação -
Discussão, em 1° turno,do Projeto de Lei n° 411/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 33/2003; discurso do Deputado Irani Barbosa; encerramento da
discussão; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Encerramento.
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Rémolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meto -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Biliar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wehiton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 2 a 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

Sebastião Helvécio, solicitando a inversão da pauta da reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 738/2003 seja apreciado em primeiro
lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
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requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 44/2003, do Deputado
Miguel Martini, que dispõe sobre a realização de cirurgia plástica pelos
hospitais da rede pública estadual e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão
de Saúde. Em votação, o Substitutivo n° 2. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1.
Fica, portanto, aprovado, em l turno, o Projeto de Lei n° 44/2003 na
forma do Substitutivo n° 2. A Comissão de Saúde.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 10412003, da Deputada
Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos
serviços nas agências bancárias. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Defesa do Consumidor opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1,
da Comissão de Justiça, e, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor, que opina pela
rejeição do Substitutivo n° 1. Vem à Mesa requerimento da Deputada
Lúcia Pacífico, solicitando a inversão da preferência de votação, de
modo que o projeto, na sua forma original, seja apreciado antes do
Substitutivo n° 1. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Lúcia Pacífico.

A Deputada Lúcia Pacífico* - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, peço que aprovem o projeto com as Emendas n

o
s 1, da

Comissão de Justiça, e 2, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que o aprimoraram, uma vez que o objetivo do projeto é exatamente o
de dar transparência aos valores cobrados pelos principais serviços
bancários, como o fornecimento de extrato por terminal eletrônico ou
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por correio, a concessão de cheque especial, a emissão de cheque
avulso, a devolução de cheque por falta de fundos, até porque há
grande diferença de tarifas entre as redes bancárias. Assim, o usuário
dos serviços não precisará consultar a resolução do Banco Central,
que fica escondida, sobre esses itens principais de que necessita em
seu dia-a-dia.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o
Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n os 1 e 2. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
104/2003 com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Defesa do

Consumidor.
Declaração de Voto

O Deputado Leonardo Quintão - Quero parabenizar esta Casa e, por
sua iniciativa, a Deputada Lúcia Pacífico, de quem fui companheiro na
Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde tive a oportunidade de
conhecer o trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos em
defesa do consumidor. Assim, parabenizo mais uma vez a Deputada
Lúcia Pacífico, pelo projeto, e os demais Deputados da Casa, pela
sensibilidade de aprová-lo por unanimidade.

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
174/2003, do Deputado Ricardo Duarte, que 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 a seus familiares. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. As Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo n°
1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 174/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Saúde.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 738/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os
imóveis que especifica com a Companhia Energética de Minas Gerais
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- CEMIG. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o  aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°21/2003,
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso, conferido
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a banco de dados
de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria
solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco dias. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 75/2003, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Arantina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°411/2003, do Deputado
Miguel Martini, que torna obrigatório o fornecimento de cadeiras de
rodas para deficientes físicos e pessoas idosas em estabelecimentos
centrais de compras e "shopping centers". A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n°
1, que apresenta. As Comissões do Trabalho e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.)Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 411/2003 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão do
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Trabalho.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 33/2003, do Deputado
Leonardo Moreira, que autoriza a veiculação de publicidade no
encosto de cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em l turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, o Deputado Leonardo
Moreira tem apresentado alguns projetos interessantes sobre a
questão do transporte de passageiros no Estado de Minas Gerais.
Entendemos ser muito difícil essas questões terem prosseguimento
nesta Casa.

A última concorrência para o sistema de transporte intermunicipal é
de alta relevância, porque aquelas linhas "cata-ossos", no interior do
Estado, fizeram 35 concorrências há cerca de mais ou menos uns três
anos e depois paralisaram.

Esse projeto visa autorizar a publicidade, mas não deduz da
passagem o valor auferido com esses lucros.

Temos uma empresa de "outdoor" ambulante, e normalmente é de
parente do Diretor da BHTrans ou de parente do Diretor do DER, e vai
por ai afora, para poder arrecadar fundos, mas para eles, para os
apaniguados do Governo. E são coisas sem concorrência. Domingo,
por exemplo, estava chegando de viagem pelo Aeroporto de Confins e
observava uns "outdoors" no meio da pista da MG-10. Fizeram umas
gambiarras de poste de luz, uma coisa antiestética, imoral,
obviamente para poder beneficiar alguém em publicidade, do mesmo
jeito que são beneficiados os ônibus, por intermédio de algumas
empresas de publicidade. E parece até que parentes de
Desembargadores são donos dessas empresas, os mesmos que
protegem os empresários de ônibus quando alguém entra com ação
contra o fato de não haver concorrência.

Temos linhas em Belo Horizonte, no Estado e até mesmo em nível
nacional que nunca foram à concorrência Temos um decreto do
Governo Newton Cardoso prorrogando um decreto que já existia havia
20 anos. Da mesma forma que os clandestinos que prendem nas
estradas, que são os perueiros, é o transporte. O nosso transporte é
clandestino.
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Não entendo, na pouca inteligência que tive durante a vida, que

um Governo que tem a possibilidade de arrecadar de
R$600.000.000,00 e R$1.000.000.000,00, com a concorrência desses
ônibus, continue dando isso de graça para os apaniguados.

Os interesses no sistema de transporte têm sido os mesmos, Sr.
Presidente, os mesmos empresários se enriquecem ilicitamente,
corrompem as nossas instituições porque compram Promotores,
compram Desembargadores, compram Juizes. E compraram durante
muito tempo a nossa polícia. Não posso falar hoje porque não sei se
estão recebendo propina ou não dos empresários de ônibus e dos
empresários de transporte de carga, para dão serem multados.

A BHTrans não multa um ônibus, Sr. Presidente! O DER não multa
um ônibus sequer! A Polícia Militar não multa um ônibus! Desafio-os a
analisar os ônibus registrados, que estão nos nomes das empresas e
que têm a pseudoiicença do DER ou do DNER e a aparecer com uma
multa num carro. E inadmissível.

Faço um apelo ao meu amigo, companheiro das épocas de luta
contra a ditadura, Deputado Luiz Otávio Mota Valadares, para que
encontremos uma solução e coloquemos isso em concorrência. Ou
será que vou ter de voltar daqui a três anos e fazer o mesmo discurso
que faço nesta Casa há mais de 20 anos, falando da corrupção desse
sistema?

Pergunto aos meus nobres companheiros como podemos continuar
assim. O Governador Aécio Neves se projetou na vida pública pela
honradez, pela honestidade e pela tradição política. Como podemos
permitir que um sistema de transporte podre, corrupto, negligente,
continue fazendo o que está fazendo?

CPIs e CPIs são engavetadas nesta Casa com relação ao
transporte. Houve a CPI da ADTER, que foi engavetada no Ministério
Público.

O Sr. Presidente - Deputado Irani Barbosa, estamos votando o
projeto de lei...

• Deputado Irani Barbosa - E estou desenvolvendo um raciocínio.
• Sr. Presidente - V. Exa. está completamente fora... Estamos

votando o projeto que coloca propaganda em encosto de cadeiras de
ônibus.

O Deputado Irani Barbosa* - De ônibus intermunicipais, é o que
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estou falando. Estou desenvolvendo um raciocínio, e V. Exa. quer
me interromper. Espero que V. Exa. tenha condescendência e que
não esteja no meio desse pessoal que está impedindo...

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, eu não tenho ônibus.
O Deputado Irani Barbosa* - V. Exa. tem ônibus que transporta

estudantes, e não passageiros. E não são ônibus fretados ilegalmente
pelo Estado.

• Sr. Presidente - E V. Exa. tem ônibus?
• Deputado Irani Barbosa* - Não, jamais teria, porque penso que,

abaixo dos traficantes, é a segunda profissão mais ilegal dentro do
País, a qual produz mais corrupção até que bicheiro. Compra
Desembargador, Promotor. E sobre isso que estamos falando, Sr.
Presidente. Deputado Leonardo Moreira, só queria que V. Exa.
acrescentasse ao seu projeto que isso deverá ser deduzido do valor
das passagens, da tarifa do trabalhador, que é explorado, espoliado,
que é transportado num ônibus sujo, porco, e esse dinheiro só tem
sido útil para produzir corrupção.

Já fizemos mais de seis pedidos de CPI, um sobre a corrupção do
DETRAN. Foi denunciada parte dela, a pontinha do "iceberg", em
Contagem, mas o resto não foi averiguado. Tudo dentro desse
setorzinho de transporte, que tem sido a parte negra de todos os
Governos deste Estado.

Encontramos uma nebulosa em todos os órgãos do Estado. Não
quero crer que parte dessa nuvem negra exista nesta Casa, com
homens que vivem à margem, mamando nesse sistema podre. Hoje
ele só é menos corrupto do que o tráfico de drogas. Sr. Presidente,
esse sistema só produz corrupção. Gostaria que V. Exa. nos
ajudasse. Há mais de 50 anos existem empresas de ônibus que nunca
participaram de concorrência. Minas Gerais não tem dinheiro para
pagar sequer aos hospitais o atendimento prestado aos funcionários
no interior do Estado. Com muita dificuldade, com o credenciamento,
com o aval do Estado, atendem ao funcionalismo sofrido, que vem
sendo extorquido por todo o sistema do Governo. Agora o coitado do
funcionário público, que carregou nas costas o nosso querido
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo
renegado por ele. Em âmbito federal, o sistema de transporte de
passageiros é podre. A única concorrência que houve nos oito anos
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do Governo Fernando Henrique Cardoso foi de uma linha de
ônibus que faz o trajeto de Ubá a Brasília, que tem um único horário
por dia. Sr. Presidente, isso rendeu aos cofres da União R$700.000,00
por dia. Uma linha de ônibus no interior não é vendida com ágio
menor que R$400.000,00, R$500.000,00 por veículo.

Já fiz vários pedidos de investigação nesta Casa, porque as
empresas são usadas durante 10, 15, 20 anos, sonegam INSS, ICMS,
como fazem hoje, depois mudam de nome, são vendidas para outra
empresa recém-formada, que dá o cano no Governo e no pobre do
trabalhador, que o PT defende tanto. Se não defende, pelo menos
andou nas costas do infeliz durante 20 anos para chegar à
Presidência da República. Com essa estrutura do Governo do Estado,
do Governo Federal, com a proteção da justiça honrada, à qual já
elogiei de todas as formas possíveis no mandato passado e no atual,
o próprio Ministro quer saber por que está sem credibilidade. Está sem
credibilidade porque tem vendedor de sentença lá dentro, Sr.
Presidente, tem Desembargador que assina sentença de traficante
nas coxas. O Ministério Público é corrupto e vende licenças para
maquininhas caça-níqueis.

O Sr. Presidente - Deputado Irani Barbosa, a Presidência pede a V.
Exa. que não fuja do objeto do projeto.

O Deputado Irani Barbosa* - Não estou saindo do objeto do projeto.
Apenas estou fazendo uma formação de raciocínio, Sr. Presidente, O
objeto da discussão é a propaganda no encosto dos assentos. No
lugar onde o passageiro da frente recosta a cabeça, o passageiro de
trás ficará lendo as idiotices que serão colocadas. Mas essa idiotice
vai render um lucro que não será deduzido do valor das passagens.
Então: estou formando um raciocínio para mostrar o que está
acontecendo em nível nacional. O Presidente Lula faz isso em suas
palestras. Sugiro a V. Exa. que coloque um microfone sem fio para
que possamos ficar passeando aqui também.

Mas gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o nosso sistema de
transportes está podre e que o Estado continua protegendo essa
instituição podre, corrupta e sacana, que distribui propinas por todos
os cantos. Quero crer que essa propina não esteja campeando
também pela nossa querida Assembléia Legislativa. Não quero
acreditar que isso esteja acontecendo. Quero crer que os projetos
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contra o sistema de transportes coletivos têm um programa
definido de formações culturais, intelectuais e religiosas e que são
fruto de uma vida inteira. São questões que ainda não estão claras
para que o Deputado possa adequar-se e formar opinião. Ainda não
conseguimos acertar um projeto nesta Casa que chegue a um
raciocínio formal e que mostre às pessoas que representam o povo de
Minas Gerais que temos quase R$1.000.000.000,00 a serem
arrecadados com essa concorrência do transporte intermunicipal
dentro do Estado de Minas Gerais.

Então, Deputado Leonardo Moreira, contínuo acreditando que V.
Exa. é incompetente, assim como eu e o Deputado João Batista de
Oliveira, porque não conseguimos ainda formar um raciocínio decente
e lógico, que seja do entendimento desta Casa e de seus grandes
pensadores, homens honrados, como dizia o nosso querido
Governador Hélio Garcia. V. Exa. tem idade para ser meu filho, fui
companheiro de seu pai no Congresso Nacional, e acho que o seu
projeto ainda não está dentro do ( ... ) Política é uma coisa discutida,
raciocinada, que atende aos princípios básicos do interesse do povo,
das pessoas que colocam os Deputados aqui. Acredito que nada
esteja acontecendo, a não ser uma formação correta de raciocínio que
ainda não se encaixou dentro desse labirinto que é a grande formação
técnica dos Deputados fantásticos que conduzem nossas comissões.

Mas, Sr. Presidente, voltando ao eixo da questão, quero dizer que
projetos como esse, de colocar a propaganda no encosto dos
assentos de passageiros que pagam uma tarifa... Aliás, gostaria de
dizer ao Deputado Leonardo Moreira que sempre me preocupei em
saber por que, fazendo uma comparação real, constatamos que uma
linha daqui para Teófilo Otôrii, se comparada com uma linha
interestadual com igual quilometragem, é mais cara.

Não consegui fazer esse raciocínio, porque não sei se o ônibus
federal paga menos impostos, ou se o combustível dele é mais barato.
Não me lembro se tem algum subsídio para pagamento de motorista,
se a peça é mais barata, ou se o ônibus interestadual, conduzido pelo
DNER, tem algum benefício. Mas a passagem dele é mais barata por
quilômetro que a tarifa do ônibus intermunicipal, conduzido pelo DER.

Sr. Presidente, ocuparei, de vez em quando, a paciência de V. Exa.,
perdoe-me às vezes a intromissão e a forma que eu tenha de falar, e

rÁ



641
não me fiz entender por V. Exa., que pensou que eu estivesse
fugindo do raciocínio. Mas o meu raciocínio é sobre esse projeto do
Deputado Leonardo Moreira que busca a propaganda no encosto de
cabeça dos ônibus.

Pela competência de alguns técnicos que temos no DER em Minas,
não sei se V. Exa. explicou bem se a propaganda é do lado de trás,
onde colocam a cabeça, ou se é na frente de onde o outro coloca a
cabeça. Porque, se não explicar direitinho, vão colocar onde o sujeito
encosta a cabeça, dado o grau de inteligência e a formação dos
nossos técnicos que ocupam cargos de alto escalão nesses lugares
que são de importância para o nosso povo.

Em qualquer lugar do mundo, se vai fazer uma curva para a
esquerda, ela tem o rodo acompanhando para a esquerda, como se
fosse uma pista de corrida. No Brasil, é comum a curva para a
esquerda ter o rodo para a direita, o que ajuda o camarada a ir mais
depressa para o buraco e para o inferno, com a ajuda de todos, com a
corrupção formada pela indústria automobilística, que dá propina para
esses técnicos famosos do DER, do DNER, construtores de estradas,
com a honestidade e a honradez dos nossos empreiteiros.

Quando falamos em desonestidade, as pessoas às vezes acham
graça, mas é um país triste, o país da propina, onde tudo hoje está
funcionando com propina. E o coitado do desinfeliz que ganha
R$240,00, graças ao Luiz Inácio Lula da Silva, que deu esse
maravilhoso aumento de R$20,00, um negócio fantástico, vem
trazendo para a população algumas questões de descrédito.

Gostaria até de ouvir uma manifestação dos funcionários desta
Casa, que obviamente, como todos os funcionários públicos, votaram
no PT, se o que está sendo realizado pelo PT está agradando a todos
eles. Tenho a certeza de que todos os funcionários terão benefícios
com essa eleição do PT. Acredito até que votaram bem, com
consciência, com inteligência, com muito raciocínio, e fazem parte
daquela turma dos que carregaram o Lula durante 20 anos na
cacunda. Devem estar arquejados, com problemas na coluna. Quando
fazemos burrice, doem todos esses nervos, dói o pescoço. Acho que
funcionalismo público vai ficar com dor no pescoço, nas costas e em
outros lugares por mais de 20 anos, graças ao voto que deu ao
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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Quanto à publicidade no encosto de cabeça, sugiro ao Deputado

Leonardo Moreira que não entre com a votação, para que o
aperfeiçoássemos, explicando de que lado do encosto da cabeça a
propaganda irá e que tamanho pode ter. Porque podem colocar um
"outdoor" atrás do banco e não terá jeito nem de o cidadão passar no
corredor do ônibus. Há uma série de coisas em que temos de ser
muito explícitos, porque, senão, as pessoas podem até se confundir.

Sugiro que esse recurso das concorrências dos transportes coletivos
sirva para pagar esses débitos que ficarão na conta do "Abreu"; se ele
não pagar, V. Exa. também não pagará, igual a essa do IPSEMG, que
vai ficar ao-deus-dará. Acreditamos que, com a competência e o
carinho que o Governador Aécio Neves tem pela vida pública e pelo
Estado de Minas Gerais, vai arranjar uma solução.

A solução está na cara, está nesse pagador de propina. Pagaram
propina a tantos outros Governos passados para não terem as
concorrências executadas, para não pagarem taxas. Uns já foram
isentos de ICMS a título de baratear a tarifa que está cada dia mais
cara. Na planilha consta o pagamento das taxas de impostos. Todos
dão o cano.

Gostaria que V. Exa. nos ajudasse nesse pobre raciocínio que
acabei de fazer, pois tem muita vontade de vencer esse poder podre,
que é hoje o poder do sistema de transporte em Minas Gerais, poder
corrupto, corrompido, corrompedor, destruidor de nossas instituições,
que poderiam ser exemplares.

Peço aos queridos companheiros do PT que nos ajudem nessa luta
insana, porque o dinheiro está campeando para essa turma e, dessa
forma, prejudicando o povo de Minas Gerais, sobretudo o
funcionalismo público, que vê seus já parcos vencimentos sendo
reduzidos, em nome de uma pretensa redução dos salários dos
marajás. Isso sem falar no desinfeliz aposentado que arca com preços
absurdos de remédios e de hospitais e tem de se submeter à porca
assistência de saúde promovida pelo SUS, que, aos trancos e
barrancos, o IPSEMG tem tentado levantar. Sabemos que o nível
continuará chegando a patamares assustadores.

Encerro meu pronunciamento fechando o raciocínio inicial. Deputado
Leonardo Moreira, para não correr o risco de ser rejeitado, o projeto
da publicidade deveria ser retirado. Do jeito que as coisas vão, não
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acredito que tenha atendido ao raciocínio dos intelectuais desta
Casa, que fazem a formação de opinião pública.

Sr. Presidente, que promovamos nesta Casa um seminário com o
objetivo de promover a concorrência de transporte de ônibus. Afinal,
há 30 anos a situação permanece, e alguns ainda querem mantê-la
por mais 30, de modo que os apaniguados continuem levando
vantagem, lesando o Estado e os cidadãos de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 33/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, 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 4P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/8/2003

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): I a Fase: Votação de requerimentos: Requerimento n°
527/2003; aprovação - Requerimento n° 618/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos n os 653, 657 e 770/2003;
aprovação - 2 8 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discusão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
740/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 105/2003; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiclever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
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Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 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 - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - 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.

P 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)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 527/2003, da Comissão do

Trabalho, solicitando ao Presidente da CEMIG informações sobre
empresas prestadoras de serviços ao órgão e sobre a ocorrência de
acidentes de trabalho e doenças na contratante e nas contratadas. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento n° 61812003, da Comissão de Fiscalização

Financeira, solicitando ao Secretário da Fazenda informações sobre
as reduções e alterações de carga tributária do ICMS atualmente em
vigor, especificando as leis, decretos e convênios. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
618/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 653/2003, da Comissão de Segurança Pública,
solicitando ao Comandante-Geral da Polícia Militar informações sobre
os equipamentos da corporação, especificados por município. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 657/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando à
Secretaria do Planejamento o envio a esta Casa do relatório final da
comissão constituída pela Resolução n° 3/2003 para apurar
irregularidades no concurso para o cargo de Serviçal da Secretaria da
Educação. 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° 770/2003, do Deputado Antônio Carlos Andrada,
solicitando ao Presidente do Tribunal de Justiça esclarecimento sobre
os motivos pelos quais tem essa Corte de Justiça deixado de cumprir
os preceitos constitucionais e dispositivos legais que dizem respeito à
remuneração dos Juízes de Paz de Minas Gerais. 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.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
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reunião os Projetos de Lei n

o
s 33, 44, 75, 104, 174, 411 e

738/2003, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã, bem como o Projeto de Lei Complementar n° 2112003, que, na
mesma reunião, teve sua discussão adiada por 5 dias.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

740/2003, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Goianá o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 740/2003 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 105/2003, da Deputada
Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
estabelecimento comercial manter exemplar do Código de Defesa do
Consumidor disponível para consulta. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em
1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 105/2003 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
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HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA, EM 3/7/2003

As 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Mauro Lobo, Célio Moreira e Roberto Carvalho,
membros da Comissão de Direitos Humanos; Célio Moreira, Leonardo
Moreira e Roberto Carvalho (substituindo este ao Deputado Rogério
Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Segurança Pública. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Carvalho, 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 implantação do Projeto
Tolerância Zero no hipercentro de Belo Horizonte e registra a
presença do Cel. PM Genedempsey Bicalho Cruz, Secretário
Municipal da Coordenação de Gestão Regional de Venda Nova e
representante do Sr. Fernando da Mata Pimentel, Prefeito Municipal
de Belo Horizonte; do Sr. José Batista Marcos, Presidente da
Associação dos Comerciantes do Centro de Belo Horizonte; do Maj.
PM Aroldo Pinheiro de Araújo, Comandante da 6 a Companhia da
PMMG e responsável pelo hipercentro; e do Sr. Lincoln Pereira
Nascimento, psicólogo e Presidente do CONSEP - Hipercentro de
Belo Horizonte. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados e, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira -

Mauro Lobo - Chico Simões.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 7/8/2003
As 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da Proposta de Ação Legislativa n°
312003, para a qual designou relator, em turno único, o Deputado
Mauro Lobo. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa n° 312003, que recebeu parecer por seu
acatamento e pela realização de audiência pública. Passa-se à 3
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita a
realização de audiência com o Secretário de Planejamento e Gestão,
com a finalidade de discutir o processo de participação na elaboração
do PPAG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2003.
André Quintão, Presidente - Adaiclever Lopes - Mauro Lobo.
ATA DA 16a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 13/8/2003
Às 9h40min, comparecem no Clube Social Trinta e Três, no

Município de Santa Luzia, os Deputados Durval Angelo, Mauro Lobo e
Roberto Ramos, 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 Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
exploração e os maus-tratos contra idosos por parte de asilos no
Município de Santa Luzia e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios dos Srs. José Francisco da Silva, Ouvidor
da Polícia do Estado, convidando para encontro técnico a ser
realizado em 8/8/2003, na serra da Piedade, em Caeté; e Nelson
Cândido Serafim, ex-Soldado PM, do dando ciência de denúncia de
abuso de autoridade formulada contra o Cap. João Jair Teixeira.
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 Durval
Angelo (2), em que solicita a realização de audiência pública para
debater a situação dos refugiados africanos no Brasil, bem como sua
integração na sociedade; seja agendada visita à direção da FIAT
Automóveis para tratar da demissão do Sr. Juarez da Silva Chaves;
Roberto Ramos, em que pleiteia sejam solicitadas ao Delegado de
Polícia de Santa Luzia fotocópias dos inquéritos policiais, em curso ou
já encerrados, relativos a exploração e maus-tratos contra idosos em
asilos. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados e registra a presença do Sr. Ubiratan Rodrigues, Promotor
de Justiça da Comarca de Santa Luzia; da Sra. Rita de Cássia
Januzzi, Delegada de Polícia de Santa Luzia, representando o Sr.
Islande Batista, Delegado da Seccional de Santa Luzia; do Sr. Lacy
Carlos Dias, Vereador à Câmara Municipal de Santa Luzia,
representando a Sra. Ivani Mariana, Presidente da Comissão de
Direitos do Homem e da Mulher da Câmara Municipal de Santa Luzia,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Roberto Ramos, 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 e
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira.

ATA DA 7 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE, EM 20/8/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Doutor Viana e Neider Moreira,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Chico Simões . Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
designa o Deputado Fahim Sawan como relator do Projeto de Lei n°
621/2003, no 1° turno, e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei n°
212003, no 1° turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente solicita
ao Deputado Neider Moreira que proceda à leitura de seu parecer
sobre o Projeto de Lei n° 138/2003, no 1° turno, no qual conclui pela
aprovação do projeto. Submetido à discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, o Presidente solicita ao relator, Deputado Fahim
Sawan, que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n°
150/2003, no P turno, no qual conclui pela aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1 apresentada. Faz uso da palavra, para
discutir, o Deputado Neider Moreira. Submetido a votação, é o parecer
aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Doutor Viana,
relator do Projeto de Lei n°545/2003, no 1 0 turno, o qual emite parecer
pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça. Fazem uso da palavra, para
discutir, todos os Deputados. Submetido à votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após votação, são aprovados, em turno único, cada um por
sua vez, os Requerimentos n

o
s 1.034, 1.050 e 1.10612003. 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 os seguintes requerimentos: do Deputado Fahim
Sawan, em que solicita seja enviado oficio, em nome desta Comissão,
à Frente Parlamentar da Saúde no Congresso Nacional, com vistas ao
fornecimento direto de medicamentos aos pacientes da doença de
Gaucher, mediante cadastro a ser feito pelo Ministério da Saúde; da
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Comissão de Saúde, em que solicita ao Presidente da ALEMG
sejam mantidas a Presidência e a composição da Comissão de Saúde
desta Casa, visto que a mesma demonstra, neste momento,
habilidades e entrosamento necessários à melhor condução dos
trabalhos e por ter sido eleita para um período de dois anos; do
Deputado Neider Moreira, em que solicita seja marcada audiência dos
membros desta Comissão com o Governador do Estado, para discutir
a liberação de créditos, para a área da saúde, referentes ao último
trimestre de 2002, conforme projeto que abre crédito especial já
aprovado pelo Plenário desta Casa; do Deputado Biel Rocha, em que
solicita audiência pública desta Comisso com a Comisssão de
Turismo, Indústria e Comércio para discutir e analisar o Projeto de Lei
n° 158/2003, do Deputado Rogério Correia, que estabelece normas
específicas para o licenciamento de Estação de Rádio-Base (ERB),
microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos no
Estado, com os convidados relacionados, O Presidente submete a
votação o requerimento do Deputado Roberto Ramos, em que solicita
seja agendada audiência pública no Município de Santa Luzia, para
discutir a situação precária da saúde naquele município. Submetido a
votação, é o requerimento rejeitado. A Presidência registra a presença
do Vereador Geraldo Teixeira Costa, Presidente da Câmara Municipal
de Capitólio, e do Sr. Antônio Carlos de Oliveira. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Neider Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°664/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela
visa autorizar o Poder Executivo a ceder, em regime de comodato, à
Fundação Cultural Marina Lorenzo Fernandez o prédio do
Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez.

Publicada no Diário do Legislativo" de 1°/5/2003, foi a matéria
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encaminhada a esta Comissão para ser analisada quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os contratos celebrados pela administração pública, no que tange

ao regime jurídico, podem ser de direito privado, como a compra e a
venda, a doação e a permuta, regidos pelo Código Civil, cujos
comandos, In casu", são parcialmente derrogados por normas
publicistas e pelos contratos administrativos.

Entendemos ser isso possível porque à administração deve estar
garantida a possibilidade de uma contratação que lhe seja mais
vantajosa, sempre visando ao interesse público. Deve ela, portanto,
dispor de todas as modalidades de ajustes previstas no nosso
ordenamento jurídico.

O comodato, por sua vez, é contrato gratuito, "intuitu personae", em
que uma das partes cede a coisa gratuitamente à outra para seu uso,
com estipulação de que será devolvida em sua individualidade. A
temporariedade é da substância do contrato, que só se configura com
a condição de que a coisa emprestada seja devolvida após algum
tempo. Do contrário, estaríamos diante de uma doação.

Uma parte da doutrina jurídica entende poder ser o contrato de
comodato utilizado pela administração pública. Outra entende que não
e que tal ajuste tem correspondente no direito administrativo, ou seja,
o contrato de concessão de uso, quando gratuito, substitui
perfeitamente o contrato de comodato.

Por outro lado, embora não seja a forma de contratar pretendida
pelo projeto de lei a mais adequada, devemos atentar ainda para outro
aspecto muito importante quando da celebração de qualquer avença
com os bens de domínio público. Se ele tiver destinação específica,
seja afetado ao uso comum do povo ou a uso especial, ele passa a
ser inalienável, imprescritível, impenhorável, estando, portanto, fora do
comércio jurídico, principalmente dos contratos de direito privado.
Assim, o imóvel de que trata a autorização ora examinada, afetado ao
uso do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Femandez, não
pode ser objeto do contrato que se pretende autorizar, porque já tem
destinação específica e não possibilitaria ao contratante o uso da
coisa conforme sua natureza.

rÁ



653
Em vista da impossibilidade de se contratar com o bem

especificado pelo projeto de lei sob comento e sob a forma pretendida
pelo autor da matéria, é injustificável a edição da norma em questão,
porque não inova o universo jurídico e não gera direitos e obrigações.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade do Projeto de

Lei n° 664/2003.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Ermano

Batista.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 21/8/2003, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Afonso
Mateus Borges, ocorrido em 19/8/2003, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Olavo
Batista Leite, ocorrido em 16/8/2003, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sidinho do Ferrotaco, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião de Oliveira Cintra, ocorrido em 19/8/2003, em São João dei-
Rei. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 42 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/8/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): ? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de
Requerimentos: Requerimento n° 422/2003; votação do Substitutivo n°
1, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; questão de ordem;
chamada para a recomposição de quórum; existência de quórum para
votação; renovação da votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas;
aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação - Requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho; deferimento; discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho
- Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso
do Deputado Rogério Correia - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Chico Rafael - Daimo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahin'i Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa -
ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Maria Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do
Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wehiton Prado - Zé Maia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h13min, a lista

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

i a Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, em sua 1 1 Fase, com a
apreciação de pareceres e a votação de requerimentos.

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

presente reunião os Requerimentos n os 527, 618, 653, 657 e
77012003, apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite, bem como os Projetos de Lei n°5 105 e 740/2003, também
apreciados na referida reunião.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 422/2003, do Deputado Gil

Pereira, em que se solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações
sobre o andamento das obras da BR-381, no trecho que liga Belo
Horizonte a São Paulo, com as especificações que menciona. A Mesa
da Assembléia opinou pela aprovação do requerimento. Emendado
em Plenário, voltou o requerimento à Mesa da Assembléia, que opina
pela aprovação do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 2, que
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico, para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento.
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- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 19 Deputados. Não há quórum para

votação, motivo pelo qual a Presidência a toma sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito-lhe, já que
temos matérias relevantes na pauta, que se proceda à chamada para
a recomposição de quórum.

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

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

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados;
portanto, há quórum para a votação da matéria constante na pauta. A
Presidência vai renovar a votação do substitutivo. Em votação, o
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico, para tanto, solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 27 Deputados; portanto, não há quórum

para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos. A
Presidência torna a votação sem efeito. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Alberto
Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não poderia deixar de vir a esta tribuna para consignar um fato
auspicioso de grande relevância não só para Minas, mas também
para o nosso País: o evento realizado em Pouso Alegre, no último dia
18, com a presença do Ministro dos Transportes, do Governador
Aécio Neves, do Presidente Lula, de inúmeros parlamentares votados
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na região Sul de Minas e de outros companheiros que ali
compareceram em razão da importância daquele momento.

Diria que foi uma data histórica para Minas e para o Brasil, uma vez
que o Presidente Lula muito bem caracterizou a importância da BA-
381 quando fez a analogia de que aquela artéria está para o
MERCOSUL, assim como o rio São Francisco está para o nosso País.
E o rio da integração. E a BR-381 efetivamente propiciará grandes
benefícios para o Brasil e para todo o MERCOSUL.

Como parlamentar, represento o Sul de Minas nesta Casa, uma vez
que sou majoritário em sete municípios dessa região, seis dos quais
localizados no extremo Sul do Estado; a, destes últimos, tenho a
honra de representar os cinco municípios do Sul de Minas que
margeiam a BR-381 de Pouso Alegre até a divisa com São Paulo:
Estiva, Cambuí, Itapeva, Camanducaia e Extrema.

Com certeza, como disse, a importância da BR-381 já está
consignada, mas, para aquela região e para esses municípios que
margeiam aquela rodovia, sem sombra de dúvida o alcance será
muito maior. Temos, por exemplo, já definido, no projeto da BR-381, o
acesso ao Distrito de Córrego dos Mulatos, no Município de Estiva. O
trecho é o único ponto da rodovia em que há uma bifurcação mais
ampla dos dois eixos da rodovia. E já está sendo implantado nesse
trecho mais um empreendimento do grupo Graal, propiciando aos
moradores do Distrito de Córrego dos Mulatos 100 a 200 empregos
diretos.

Esse é um dos inúmeros exemplos que poderia citar para enaltecer
a importância da retomada das obras da BR-381, como bem disse o
ex-Presidente desta Casa, o mineiro que está à frente do Ministério
dos Transportes com os olhos voltados para a questão aflitiva, eu
diria, da infra-estrutura viária do Pais, mas com uma atenção muito
especial para o seu Estado, Minas Gerais, que detém a maior malha
rodoviária do País.

Feito esse registro, quero dizer que fiquei muito feliz hoje ao ler no
grande jornal dos mineiros, o "Estado de Minas", a entrevista
concedida pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) * - Ilustre Líder,
Deputado Alberto Pinto Coelho, agradeço a sua gentileza de deixar-
me apartear seu discurso para me somar à voz de V. Exa. nos
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cumprimentos ao Presidente da República, ao Governador do
Estado, e especialmente ao Ministro dos Transportes, Deputado
Anderson Adauto.

Com essa notícia auspiciosa sobre a arrancada final para a
conclusão da Rodovia Fernão Dias, Pouso Alegre e o Sul de Minas
vivem um momento de festa. Há mais de dez anos, a Fernão Dias
está em construção: avança e pára. Diversos trechos já estão
precisando de reconstrução enquanto a duplicação não está
concluída.

Vivemos um momento de festa rodoviária. Tivemos ali a presença
do Governador Aécio Neves, que vem buscando recursos
internacionais para que todas as cidades mineiras tenham ligação por
asfalto. V. Exa. faz referência a Estiva, a Córrego dos Mulatos; diz que
é necessário fazer um retorno para que os moradores de Estiva
possam ir até o distrito. Há cidades em que V. Exa. faz política, assim
como eu, como Senador Amaral, que é uma cidade importante,
próspera, nos altos da Mantiqueira, que não tem ligação por asfalto.
Vemos empresários, principalmente de São Paulo, fazendo
investimentos em hotelaria, aproveitando a beleza da região numa
cidade que é desprovida de asfalto. Temos a grande esperança de
que o Governador Aécio Neves vá, de fato, ligar todas as cidades
mineiras aos troncos principais.

Gostaria de cumprimentar o Ministro dos Transportes, Anderson
Adauto, e fazer referência a uma outra rodovia muito importante para
a região Sul de Minas: a BR-459. Há mais de 15 anos, essa estrada
praticamente acabou. Todos os que fazem política na região
reclamam ação do Governo Federal, do Governo do Estado, para que
aquela rodovia seja recuperada. Agora, com o Deputado Anderson
Adauto à frente do Ministério dos Transportes, teremos não um tapa-
buracos, mas o início dos trabalhos para a sua recuperação. Já estão
ali diversas máquinas, três empreiteiras que estão começando, de
pronto, a reconstrução da BR-459, o que é um alento muito grande
para o Sul de Minas. Temos a certeza de que viveremos um novo
ciclo de progresso e desenvolvimento com a duplicação da Fernão
Dias e a recuperação da BR-459. Muito obrigado, Deputado Alberto
Pinto Coelho.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho * - Agradeço a intervenção do
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ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira, que enriqueceu muita a
nassa abordagem relativa à questão rodoviária no Sul de Minas.

Foi com grande satisfação que li a entrevista do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no jornal "Estado de Minas", porque temos visto o
Deputado Rogério Correia, ilustre Líder da Oposição, fazer uma
reivindicação imprópria, ao pedir o sobrestamento da tramitação do
PPP, um projeto de grande importância para Minas Gerais.

Lamentei que o Deputado Rogério Correia não estivesse presente
naquele momento histórico em Pouso Alegre. Mas sua bancada ali
esteve, representada pelo ilustre Deputado Laudelino Augusto, que
representava também Itajubá e todo o Sul de Minas, assim como
nosso companheiro Dimas Fabiano. Eles testemunharam o discurso
do Presidente Lula, que, em seu conteúdo, retratou o momento em
que vivem o País, seus entes federados e os municípios Essa postura
mostra que realmente, quando se chega ao poder, a temperança vem
e a visão do problema se amplia com outros matizes e outros ângulos.

Essa entrevista publicada retrata no subtítulo "Plano Plurianual" o
conteúdo da fala do Presidente, que disse: "Vamos ver, agora, as
prioridades para onde vamos direcionar os financiamentos do BNDES,
onde entram as empresas nacionais, quais as empresas que o
BNDES vai financiar Veremos, ainda, que áreas podem ser
concessão e onde entra a iniciativa privada internacional". Ou seja, é
uma visão de que não podemos abdicar da participação da iniciativa
privada internacional. O outro subtítulo da matéria, "Saneamento
Básico", retrata outra fala do Presidente: "Se o Estado não tem
condições de investir, tem que trabalhar com concessões.
Saneamento básico...". Vou repetir, saneamento básico, estamos
falando em saúde pública. "...Por exemplo, tenho dúvida se as
empresas do Estado têm condições para fazer tudo." Então, está
posta aqui exatamente uma visão que abre uma expectativa sem
nenhuma barreira, sem nenhum preconceito ideológico, para que
tenhamos soluções que urge sejam implementadas em • nosso Pais,
com uma visão do mundo contemporâneo.

Para encerrar, eu diria que também no último tópico da entrevista do
Presidente Lula sob o título "Imprensa", ele diz: "Para um Presidente
da República, as manchetes dos jornais não têm o mesmo peso que
para o leitor comum. Você fica mais bem-informado. As vezes, as

rsl



660
pessoas fazem discursos porque têm que fazer o discurso,
simplesmente por isso". Não tenho dúvida quanto ao acerto dessas
palavras. Tenho a convicção de que esse projeto não é apenas
importante para o resgate do desenvolvimento de Minas Gerais. O
Governo Federal, na mesma linha de pensamento, irá adotar a
mesma solução para as questões que afligem o País. Faço um
chamamento à bancada da Oposição que tradicionalmente trabalhou
nesta Casa com grande senso de responsabilidade, fazendo oposição
propositiva. Vamos trabalhar com essa matéria como trabalhamos
recentemente, em uma linha de diálogo permanente, buscando a
convergência das idéias. Assim, em último plano, poderemos chegar
às soluções para os problemas do Estado.

Gostaria de ouvir a Bancada do PT fazendo coro com essas
soluções, a exemplo do que ocorreu com a chamada reforma
administrativa e com a mini-reforma tributária, hoje uma realidade,
fruto da contribuição efetiva da bancada da Oposição desta Casa,
numa linha do diálogo e da busca do consenso.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Sem entrar no mérito e
nos detalhes da parceria público-privada, que estamos estudando e
aprofundando, apenas digo que o Presidente Lula, de fato, disse. Só
que a interpretação dada é que não está muito de acordo. Parceria
público-privada já se faz no País, em muitos lugares. E bom que a
haja, para resolver problemas básicos de nosso povo, porque a
iniciativa privada tem tido muito lucro em muitas situações e precisa
ter um caráter social, tem de colocar-se a serviço da sociedade
brasileira.

Ao questionarmos na bancada, estamos contribuindo, porque,
quando questionamos, damos contribuição também. Nossa bancada
já apresentou várias emendas ao Projeto PPP. A questão é que a
maneira como o Governo do Estado está querendo fazer é diferente.
Não é assim que o Governo Federal vai fazer. Ele disse que valorizou,
valoriza, e vamos valorizar a iniciativa privada também, até porque ela
deve muito ao povo brasileiro, porque seus lucros, muitas vezes
exorbitantes, são tirados do povo brasileiro. Que contribuam para o
saneamento básico, coisa tão elementar. Que pena que um país como
o Brasil viva situações tão graves de saneamento básico, de esgoto a
céu aberto, em administrações que há anos não resolvem o que é
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básico para o nosso povo! Se as firmas privadas têm tido lucros,
muitas delas internacionais, que talvez devam mais ainda ao Brasil,
estão levando o suor e o sangue do povo brasileiro, precisam
contribuir para a solução dos problemas básicos de nosso povo. Só
que os termos em que se dará isso é que são diferentes. Estamos
querendo contribuir para que Minas Gerais tenha um projeto desses,
mas em termos justos, éticos, que coloquem o dinheiro do povo,
público ou privado, mas que vem do povo que consome, que seja bem
utilizado.

Não entrarei nos detalhes, por questão de tempo, mas estamos
atentos a isso. O Bloco PT-PCdoB leva muito a sério nossa missão
aqui. Lula falou, sim, mas a interpretação dada é como se ele
estivesse de acordo com o projeto daqui, que ele nem conhece ainda.
Não estou dizendo se ele pediu ou não, não vem ao caso. Nosso
Líder já provou que esse projeto foi feito no Governo Fernando
Henrique, depois veio para cá. Se é coisa boa, que venha, mas
queremos melhorá-lo.

Queria deixar isso claro porque fui citado, estava lá, com muita
alegria. A tarde, também direi da grande alegria de ter estado com o
Presidente Lula, tão bem acolhido pelo povo. Ele também acolheu o
povo de maneira maravilhosa.

Concluo, lembrando um fato que me chamou muito a atenção.
Estavam o Governador Aécio, o Presidente Lula e o Ministro Anderson
Adauto conversando coisas técnicas no trevo da Fernão Dias, quando
Lula, vendo o povo se manifestando, abanando seus braços, suas
faixas, abriu espaço entre o Governador e o Ministro e foi falar com o
povo. Ainda disse: "Quero falar com este povo". Para mostrar o desejo
de estar em sintonia com o povo brasileiro.

Mais uma vez: Lula falou, mas, por questão de justiça, não
concordamos com a interpretação que está sendo dada aqui.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Não estou dando nenhuma
interpretação desvirtuada do caminho da transparência e da ética;
aliás, isso é uma questão de princípio que norteia o Governo Aécio
Neves.

Para finalizar, queria conclamar a Bancada do PT, pois com o
conhecimento que detém das questões municipalistas, principalmente
os Deputados Cecília Ferramenta, que conhece de perto a questão, o
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Líder da Minoria, Chico Simões, que já foi Prefeito de uma cidade
importante de Minas, e consta que será forte candidato se quiser
retornar à Prefeitura de Coronel Fabriciano, que venham a integrar a
Frente Municipalista, em tão boa hora lançada nesta Casa, para que
tenhamos a participação efetiva da Bancada do PT nas questões que
afligem os municípios e os entes federados. Muito obrigado.

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 30 minutos. Com a palavra, o Deputado
Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ontem abordei o mesmo tema sobre o qual o Deputado
Alberto Pinto Coelho acaba de discorrer. Ocupei a tribuna para falar
especialmente sobre a opinião do PT a respeito da parceria público-
privada. Voltarei ao assunto, mas, antes, farei um preâmbulo sobre o
projeto em pauta, para cuja votação não houve quórum. Refere-se o
projeto ao estabelecimento do salário do Governador. Não poderia
deixar de manifestar a posição do Bloco PT-PCdoB a respeito disso.

Não há nada mais justo que o estabelecimento de um salário
máximo no serviço público. As coisas não podem continuar do jeito
como estão. Vimos, nesta Casa, nos Poderes Judiciário e Executivo,
nas Assembléias Legislativas do País e no Congresso Nacional,
salários aviltantes, portanto, inadmissíveis. Salários de R$20.000,00 a
R$50.000,00 são prova de que é necessário estabelecer um teto
salarial. Há tempos, o PT e, evidentemente, outros partidos vêm
lutando para estabelecer um teto salarial no Brasil. Estamos, no
entanto, próximos de conseguir isso a partir da aprovação da reforma
da Previdência, que o Presidente Lula enviou ao Congresso Nacional.
E mais um dos compromissos que Lula cumpre.

Estamos conseguindo algo inédito no Brasil. O projeto, aprovado em
l o turno, estabelece, além do teto em torno de R$ -17.000,00, que é o
salário de Ministro do STF, três outros subtetos: um, para o Poder
Judiciário, em 90,25% do salário de Ministro do STF, ou seja, em
R$15.000,00; outro, para o Poder Legislativo, cujo maior salário seria
o dos Deputados, ou seja, R$9.500,00; e outro para os funcionários
públicos estaduais, que seria o salário do Governador. Seu valor
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dependerá da votação • dos Deputados. Os demais já estão
regulamentados.

O Governador do Estado, há meses, remeteu a esta Casa a
proposta de R$10.500,00 para seu salário. A reforma previdenciária
sugere que este seja o subteto no Estado. Se aprovado esse valor,
funcionário público estadual nenhum poderá perceber mais que
R$10.500,00.

Nossa posição é favorável a que esse teto seja imediatamente
estabelecido. Já manifestamos ao Presidente da Casa a necessidade
de se votar urgentemente o salário do Governador do Estado, para
então estabelecermos, sem demora, o ubteto salarial em Minas
Gerais.

Deixo clara novamente a posição do PT, que coincide com a
proposta da reforma previdenciária no que diz respeito ao teto e ao
subteto, contrariamente ao movimento que tem sido feito de se
estabelecer um subteto nacional maior, que seriam 90,25% do salário
de Ministro do STF. Assim, o subteto dos Estados ficaria em 15 mil e
alguma coisa.

Estamos com o Presidente Lula e com o compromisso histórico que
fizemos de estabelecimento de um teto salarial defensável, exeqüível,
a fim de que as pessoas possam exercer profissões de atividade
exclusiva, viver bem, cujo salário não seja aviltante. Essa é mais uma
vitória que o Presidente Lula obtém, em pouco tempo de Governo.
Durante seus oito anos, o Governo Fernando Henrique não conseguiu
estabelecer um teto salarial; ficou, portanto, sem resolver esse
problema. Estamos prestes a resolvê-lo e queremos reforçar a
votação desse projeto de lei. Sr. Presidente, essa é a posição de
nossa bancada em relação ao teto, subteto e ao salário do
Governador.

Quero também retomar uma análise que iniciei ontem, à qual o
Deputado Alberto Pinto Coelho deu continuidade. E a análise da
situação nacional nesses quase oito meses de Governo Lula. O
Presidente declarou que este é o ano em que estamos trabalhando
para consertar o Brasil, o que é verdade. O Brasil estava e ainda está
com problemas. Foram oito anos de neoliberalismo, durante os quais
o Estado abriu mão de suas funções. Com uma visão privatizante,
achou que o mercado resolveria todos os problemas. E o Brasil
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chegou a uma situação muito difícil. Lula herdou uma herança
maldita, uma herança que precisava de conserto. Concordo com o
Presidente que, nesses oito meses, iniciamos o processo de
restauração do Brasil, e os frutos começam a aparecer mais cedo até
do que muitos esperavam. A inflação está controlada, o dólar está
controlado. O Presidente havia pedido paciência, e os juros no Brasil
começaram a baixar. Hoje, estão na faixa de 22%, em vez dos 26,5%
já alcançados. A redução ainda é pequena. Gradativamente,
pretendemos chegar ao final do ano com uma taxa bastante reduzida,
porque a baixa da taxa de juros é um dos componentes para a
retomada do crescimento econômico. Mas tanto o Ministro Palocci
quanto o Presidente Lula têm dito que não é apenas a baixa da taxa
de juros que promoverá o crescimento no Pais. E necessário que o
País esteja estruturalmente preparado para o que Lula chamou "o
espetáculo do crescimento".

As notícias boas não ficaram apenas na redução da taxa de juros
em 2,5 pontos, na decisão do Banco Central - abaixo do índice em
que qualquer economista apostava - mas, principalmente, no anúncio
do Presidente Lula de que não mais dependemos do FMI. O Brasil
pode fazer algum acordo com o FMI se assim o quiser, se for
vantajoso para o País, mas não mais como algo obrigatório, como se
estivéssemos com a corda no pescoço, a depender dos ditames do
FMI, com interferência política no Brasil. Essa é uma mudança
qualitativa enorme. Não mais será a ordem do FMI de que a recessão
seja a regra, como sempre faz, ou não pode ser apenas para que
esse dinheiro fique guardado para o Brasil pagar juros altos.
Poderemos tomar algum empréstimo do FMI se for para aplicar na
infra-estrutura brasileira. O melhor é que isso não seja feito; o melhor
é que o FMI saia do Brasil, porque é nosso inimigo. Esse anúncio que
o Presidente Lula fez é extremamente importante, porque nos coloca
em negociação com a ALCA de igual para igual, fortalecendo o
MERCOSUL.

Hoje já se aponta o caminho do que será o novo País. Já é um novo
Brasil, se considerarmos o que foi o Governo Fernando Henrique, e
como iniciamos o nosso Governo.

Deputado Alberto Pinto Coelho, vi isso na entrevista de V. Exa. A
diferença do Brasil de hoje em relação ao Brasil de Fernando
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Henrique já é sentida pelos brasileiros. Não é à loa que o índice de
popularidade de Lula nunca foi alcançado pelo Presidente Fernando
Henrique.

O povo brasileiro já sente a diferença. O povo tem a esperança de
que o espetáculo de crescimento é possível, se unirmos o povo ao
Governo Lula, que tem a perspicácia de respeitar os opositores.
Mesmo sendo tucano, sendo oposição, sendo neoliberal merece o
respeito na construção do Brasil, porque foi eleito Governador do
Estado. Portanto, o Governador Aécio não será tratado como o
Presidente Femando Henrique tratou o Governador Itamar Franco,
com desprezo, com picuinhas, com desejo de vingança. O Estado de
Minas Gerais não merece isso. Lula trata o Governo deste Estado
como se fosse o povo de Minas Gerais, respeitando as eleições e o
sinal da democracia. Essa é a diferença do relacionamento.

A educação de Lula impede que diga que o Governador Aécio
Neves copia projetos do Governo. Lula, no palanque, não dirá a Luiz
Antônio Ataíde que pegar o projeto daquela empresa no Ministério do
Planejamento foi feio. Por elegância, Lula não fará isso. Mas sei da
história e posso contá-la de forma mais clara à população brasileira.
Surrupiaram o projeto no Ministério do Planejamento.

Esse projeto virou uma minuta mal feita que veio para cá. Levou em
consideração apenas o PPP inglês. Somos a favor do projeto de
parceria público-privada, em que Estado e iniciativa privada fazem
acordo cuja vantagem ao Estado também se estabeleça, não apenas
para a iniciativa privada.

Não é deixar à deriva para o capital, para o mercado, as políticas, a
linha mestra do que interessa ao desenvolvimento brasileiro. É  mão
firme do Estado direcionando os interesses sociais brasileiros. E muito
diferente. A diferença entre um governo e outro também está
colocada, no programa de parceria público-privada. Todos nós o
defendemos, mas qual parceria público-privada está em discussão?

O problema é que o Governador Aécio Neves não pode determinar
como o Brasil e o Estado brasileiro farão a interferência nos rumos da
economia. O PSDB não está no poder nacional, perdeu as eleições. O
Governo Aécio Neves precisa entender isso. Quem dita as normas do
crescimento econômico, quem dita as normas de como o Brasil cresce
é o Governo Lula, é o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Não
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é o PSDB. Não adianta o Governador Aécio Neves tentar
direcionar o Brasil, porque foram derrotados, perderam as eleições.

Cabe a ele ter uma boa parceria, como a política que está sendo
implementada nacionalmente pelo Governo Federal. O Brasil está
corrigindo o que o Governo Fernando Henrique fez de errado durante
oito anos.

Esse relacionamento respeitoso de Lula com o Governo Aécio não
significa que abriremos mão de dar a direção política daquilo que nos
levou à vitória, que é o nosso programa de Governo. A parceria
público-privada será feita em consonância com o projeto que o
Governo Lula enviará ao Congresso Ndcional, junto com o Plano
Plurianual. Esses ditarão as normas para as parcerias público-
privadas em Minas Gerais e no Brasil.

O Governo Aécio não fará o PPP neoliberal que quiser. O PPP em
Minas Gerais deverá seguir as normas da parceria público-privada,
cujo interesse fundamental é do povo brasileiro e do Estado, em
parceria com a iniciativa privada, mas com rumo e desenvolvimento
econômico determinado. Por isso, as áreas escolhidas para as
parcerias público-privadas são de infra-estrutura, porque precisamos
de estradas e ferrovias.

O Brasil crescerá e, para isso, precisa de infra-estrutura. E claro que
o Governo Fernando Henrique não poderia, de forma alguma, gastar
dinheiro com infra-estrutura e com o setor energético. Era evidente
que não, porque ele esperava que a iniciativa privada fizesse isso, o
que não ocorreu. Como ele não esperava o crescimento, ocorreu o
apagão, e, se não recuperarmos as estradas, ocorrerá o paradão.

Dessa forma , essa diferença básica está mostrada. A PPP terá,
portanto, que levar em consideração os interesses de crescimento do
Estado para a infra-estrutura, a energia, as estradas e as ferrovias. As
parcerias virão desses interesses. Não queremos transformar a
parceria público-privada em novas cobranças de tarifa, como está no
projeto do Governador Aécio Neves.

Deputado Alberto Pinto Coelho, não é possível aprovarmos um
plano de parceria público-privada em Minas sem conhecimento da
legislação federal. E como a lei federal de licitação, a 8.666, que
estabelece vários mecanismos que valem para o Brasil como um todo.
O projeto da PPP que foi enviado pelo Governo Lula e que também
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será aprovado no Congresso Nacional estabelecerá parâmetros
gerais para todos os Estados. Se aprovarmos o projeto aqui, antes de
conhecermos o que foi aprovado lá, deveremos retomar e refazer a lei
em Minas Gerais. Se quisermos brincar de fazer lei, tudo bem, mas
ela não terá validade se a estadual não corresponder à realidade da
nacional; e existem diferenças.

Já tinha solicitado que o projeto da PPP fosse retirado - e o Governo
não quis fazer isso -, para que fizéssemos o debate nacional, mas
tudo bem. Que o façamos, então, pelo menos ao mesmo tempo. O
Deputado Chico Simões já apresentou requerimento à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em nome da nossa bancada,
para trazer à discussão a PPP que está sendo feita nacionalmente.
Deputado Alberto Pinto Coelho, pode ficar tranqüilo, pois aprovaremos
a lei de Minas Gerais, a nossa posição é favorável a ela, mas
esperamos que ela seja executável e que esteja em consonância com
a lei federal. E essa a abordagem que gostaria que V. Exa.
compreendesse, ou seja, que discutíssemos as leis, conjuntamente, e
que vocês contribuíssem com as idéias de Minas para a PPP
nacional, que é o projeto que vale. Podemos até brincar aqui com o
que não vale, e vocês podem até influir na PPP nacional, pois o
Governo Lula é aberto. Também aceitamos opiniões que venham de
outros partidos. Foi assim na reforma da Previdência e será na
tributária. Será aprovado o texto original com mudanças ocorridas no
Congresso, que levou em consideração as forças de oposição ao
Governo Lula.

Passo a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e espero que essa
discussão seja frutífera. Não espero uma discussão sobre quem
nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, mas sobre aquilo que, com
seriedade, será implementado. Apresentar alguma coisa para dizer
que é o pai da idéia, sabendo que não há capacidade para sua
execução, se não for combinado com o projeto nacional, realmente, é
apenas uma fanfarra, uma "mise-en-scéne".

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro Rogério
Correia, quero, mais uma vez, cumprimentá-lo por essa exposição
extremamente pedagógica sobre a situação que estamos vivendo, ou
seja, a questão da PPP e a posição do Governo Lula. Basta dizer que
creio que o grande transatlântico está dando a volta, e o Lula, o PT e
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os partidos que dão sustentação ao Governo estão colocando o
Brasil no rumo certo, gradativamente, com responsabilidade. A pessoa
do Lula, realmente, transmite, para o povo brasileiro, para os partidos,
para as lideranças e até internacionalmente, credibilidade. Há
coerência entre aquilo que ele viveu, em que acredita e o que faz. Ele
é muito sincero quando questiona princípios que são nossos. Por
exemplo, na relação com o sindicato e com outros, ele olha nos olhos.

Ele fala aquilo que, de fato, é possível, aquilo que é nosso sonho,
nosso ideal, e aquilo que está fazendo durante esse processo, que foi
possível a cada momento. O mundo tem carência de lideranças
coerentes que queiram prioritariamente o bem do povo, principalmente
dos excluídos, dos trabalhadores. O mundo tem pouquíssimas
lideranças que têm essa coerência. Temos o Papa João Paulo II e
outras lideranças na Igreja, mas temos poucas lideranças políticas, e
o Lula é uma delas, pois sua fala condiz com o que viveu e acredita.
No dia-a-dia, dá a vida e o sangue, se for preciso, para que isso
aconteça em nossa sociedade.

Aproveitando a oportunidade nessa relação com o Governo
Estadual, nosso bloco tem dado uma contribuição e sido responsável
nas discussões dos projetos. Esperamos que aconteça também no
PPP o que aconteceu com os projetos que foram discutidos e que
tratavam dos servidores públicos, aos quais apresentamos
substitutivos dando o rumo que o povo mineiro merece.

Agora, às 11 horas, a Comissão de Educação irá a uma audiência
com a Secretária de Estado de Educação, Vanessa Guimarães.
Estaremos lá, juntamente com a comissão, com nosso companheiro
Weliton Prado, companheiros de outros partidos, a Marília, todos com
o mesmo espírito de contribuir para que esse problema criado agora,
a Resolução n° 428, tenha solução. O sindicato também se posicionou
e fez manifestação, mas dezenas de Diretores e professores nos
procuraram nesta Casa, os da Oposição e os da Situação, para
resolver o problema. Ontem, Deputados da base do Governo
apresentaram instrução da própria Secretaria de Educação dando
uma direção para que professores não habilitados não sejam
colocados a lecionar, como estava acontecendo, quando, por
exemplo, um professor de contabilidade estava sendo forçado a
trabalhar com física, matéria com a qual não tinha nenhuma
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experiência.

Ontem deixei registrado que na secretaria existem técnicos da
educação sérios e competentes, que conheço pela minha caminhada
de 20 a 30 anos na educação, e que têm sensibilidade. Nosso papel é
questionar o que está errado e contribuir, é uma questão propositiva.
Fizemos vários contatos com pessoas, discutimos, e a Secretária
Adjunta assinou, ontem, uma instrução em que essa questão
específica será resolvida. Ontem à noite, estive com uma professora
que estava sendo substituída por um P1 que não tinha habilitação, e
ela tem curso superior. Disse a ela que houve essa interlocução.

Esse é o verdadeiro papel dos políticos. Não queremos a volta do
neoliberalismo. O Lula tem dado grande demonstração de parceria
com os Governos Estaduais que têm outro projeto, mas queremos que
o norte, em nível nacional e estadual, seja do projeto em que
acreditamos, que não é o neoliberal, mas o democrático-popular, que
todos querem defender e em que querem votar para que haja uma
mudança.

Quero registrar que hoje à noite teremos presente nesta Casa, no
teatro, a Deputada Luci Choinacki, de Santa Catarina, do PT, que foi
convidada por iniciativa do nosso mandato, mas essa atividade está
sendo organizada por toda a bancada feminina desta Casa,
suprapartidária. Quero cumprimentar e agradecer a todas as
Deputadas desta Casa, de todos os partidos, porque, com esse
espírito que tem conduzido o Governo Lula, também nós, da bancada
feminina, estaremos juntas, lutando por um objetivo comum, que é a
defesa da mulher, da dona de casa, que não teve salário durante toda
a vida, tem mais de 60 anos e durante toda a sua vida educou seus
filhos, atuou para que marido e filhos contribuíssem economicamente
para o País. E hoje, com mais de 60 anos, numa família com uma
renda de dois salários mínimos ou menos, tenha direito não só de
receber recursos do marido, mas seus próprios recursos, para ter
dignidade, o direito de fazer suas compras e sentir-se valorizada, ter
sua auto-estima e não sentir que trabalhou e não foi valorizada.

Esperamos que a dona de casa tenha recursos através da economia
solidária, da geração de renda, pagando, dentro de suas condições,
para que, no futuro, possa receber da Previdência.

Não pudemos ir ao Sul, mas estivemos presentes por intermédio de
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nossa assessoria. Cumprimento os Deputados que lá estiveram.
Ficamos felizes por ter um Ministro mineiro, Anderson Adauto, à frente
das graves questões que envolvem o transporte. E fundamental que
tenhamos melhores estradas, para poupar vidas que se perdem
devido a sua má conservação. Necessitamos superar divergências,
questionar princípios em que não acreditamos e apoiar aqueles que
apontarem para o bem comum. Agradeço-lhe o aparte.

A Deputada Vanessa Lucas (em aparte)* - O nobre Deputado
Rogério Correia, quando faz avaliação do Governo Lula, parece-me
fazê-la de outro pais. Enfrentamos o maior índice de taxa de
desemprego já vista. O número de invasões dos sem-terra não tem
precedentes; estão fazendo até invasões urbanas. E o tempo todo
fala-se em Fome Zero, quando necessitamos de desemprego zero,
porque só dessa forma as pessoas terão a verdadeira dignidade.

Quando você tala do nosso querido Governador Aécio Neves, digo-
lhe que ele é urna referência nacional e que o Presidente precisa tê-lo
ao seu lado. E por isso que o Governador é tratado com muito
carinho, o que deixa muita gente com ciúmes. Ele demonstra ser uma
liderança nacional, busca a união, é procurado pelo Presidente para
apoiar as grandes reformas que estão sendo feitas.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Vanessa Lucas.
Concordo em que a situação do Brasil não é confortável e o
desemprego é muito grave, mas tudo isso é herança do Governo
Fernando Henrique, que o Lula vem consertando, baixando taxas de
juros, preparando o Brasil para o crescimento, controlando a inflação.
O dólar baixou, assim como o risco-país. Foram ações do Governo
preparando o Brasil para o crescimento econômico, sendo que,
durante oito anos, o Governo Fernando Henrique apenas estragou o
País.

Mas a Deputada pode ter certeza de que a política está no rumo
certo. Há um reconhecimento quase generalizado do povo brasileiro e
uma grande esperança de construção de um Brasil melhor por meio
da política que o Presidente está implementando. Creio que vai dar
certo, e o povo brasileiro acredita nisso.

E claro que o Lula deve fazer isso em parceria com os Governos dos
Estados. E o Presidente respeita muito o Governador Aécio Neves,
como todos nós. As diferenças políticas precisam ser consideradas,
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pois são modelos econômicos e ideológicos diferentes, mas, no
Brasil de hoje, também precisam ser respeitadas. E isso o que o
Governo Lula fala e faz. O que não é correto é o Governador Aécio
Neves achar que pode, de Minas Gerais, coordenar o Brasil.
Perderam as eleições; agora devem respeitar o novo Brasil que está
sendo construído pelo Presidente Lula. Agradeço o aparte da
Deputada Vanessa Lucas. 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 logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 17 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM
19/8/2003

As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz, Gil Pereira, Adalclever Lopes, Laudelino Augusto e
Sidinho do Ferrotaco, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta, Chico Simões.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e ouvir convidados para obter
esclarecimentos sobre a interrupção das obras de duplicação da BR-
265, no trecho compreendido entre a BR-381 e o Município de Lavras,
atendendo-se a requerimento do Deputado Laudelino Augusto, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax dos Srs.
Fabiano Ribeiro do Vale, Reitor da UFLA, e Carlos Alberto Pereira,
Prefeito Municipal de Lavras. Passa-se à jø Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no l turno, dos
Projetos de Lei n os 175/2003 (relator: Laudelino Augusto) na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 225/2003
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(relator: Deputado Sidinho do Ferrotaco) com as Emendas n o

s 1 a
3, da Comissão de Constituição e Justiça, sendo rejeitado o parecer
do Projeto de Lei n° 71212003 (relator: Deputado Sidinho do
Ferrotaco), que conclui pela aprovação do projeto e pela rejeição da
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (novo relator:
Deputado Adalclever Lopes). 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 n os 1.113, 1.115, 1.117 e 1.12312003.
Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputados Laudelino Augusto em que
solicita reunião conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, para se conhecerem e discutirem projetos e
alternativas para a contenção de enchentes que atigem a bacia do rio
Sapucaí, no Sul de Minas. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a matéria objeto
da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transportes e Obras Públicas; Alexandre Silveira de
Oliveira, Coordenador da 6 UNIT do DNIT; Carlos Alberto Pereira,
Prefeito Municipal de Lavras; Renato Salvador, Diretor-Presidente da
Tratenge; Vereadores Luiz Antônio de Bastos Andrade, Marcos
Possato e Maria Elizabeth Ciociola da Câmara Municipal de Lavras e
o Sr. Francisco Ferreira Neto, Presidente do Diretório Municipal do
PSL, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Laudelino, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2003.
Gil Pereira, Presidente- Sidinho do Ferrotaco - Adaiclever Lopes.

ATA DA 18U REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 20/8/2003
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As 9h31 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Márcio Passos,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, 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 a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Roberto Messias Franco, Gerente Executivo do IBAMA-MG, publicado
no "Diário do Legislativo" de 14/5/2003, e do Sr. José Fernando
Coura, Presidente do SINDIEXTRA, em que tece considerações
relativas ao Seminário Nacional - Barragens de Rejeitos: Segurança e
Riscos, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/8/2003. A
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 48/2003, no 1°
turno, cuja relatoria avoca a si. 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 sobre o
Projeto de Lei n° 147/2003, no 2° turno, que conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido no 1 1 turno, com as Emendas n os 1, 2 e
3, que apresenta (relator: Deputado Fábio Avelar); e n° 264/2003, no
1° turno, queconclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Ronaldo). Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Laudelino Augusto, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas, para debater, em audiência pública,
as alternativas para contenção de enchentes que atingem a Bacia do
Rio Sapucaí; Fábio Avelar, seja realizada reunião, com os convidados
que menciona, para averiguar possíveis irregularidades na instalação
do depósito de lixo no Município de Juatuba. Em seguida, a Deputada
Maria José Haueisen passa a Presidência ao Deputado Doutor
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Ronaldo e apresenta requerimento em que solicita seja enviado
ofício ao Presidente da FEAM com vistas a que se apurem as
condições ambientais da Indústria Santa Terezinha, de Contagem,
que, segundo denúncia recebida nesta Comissão, teria direcionado
todo o esgoto para nascentes e águas que abastecem o córrego
Sarandi, tributário da lagoa da Pampulha. Reassumindo os trabalhos,
a Presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Laudelino Augusto - Márcio

Passos.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 178 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 19/8/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Celio Moreira, André Quintão e Marília Campos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio
Moreira, declara aberta a reunião e, en 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, acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 9912003, no 1° turno, e comunica
que designou a Deputada Ana Maria para relatá-lo. Passa-se à 28
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 1.116/2003. Passa-se à 38
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João, em
que solicita seja realizada audiência pública na cidade de Mariana
para discutir o desemprego de artesãos que trabalham com pedra-
sabão; André Quintão, em que solicita seja encaminhada à Mesa da
Assembléia sugestão para que se altere o nome da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social; e da Comissão, solicitando
que o Projeto de Lei n° 8/2003 seja também distribuído a ela.
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 agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Marília Campos - Maria

Olívia - Lúcia Pacífica.
ATA DA 128 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 25/8/2003
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As 14h30min, comparecem na Câmara Municipal de Santo

Antônio do Monte os Deputados Célio Moreira e André Quintão, e as
Deputadas Marília Campos e Maria Olívia (susbstituindo esta à
Deputada Ana Maria, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, o Deputado
Domingos Sávio e a Deputada Lúcia Pacífico. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, 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,
em audiência pública, as condições de trabalho nas fábricas de
foguete e alternativas de renda para a região. Registra-se a presença
dos Srs. Wilmar de Oliveira Filho e Wanderley Evangelista da Silva,
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do
Monte, respectivamente; Ten.-Cel. Luiz Fernando Machado,
representando o Gen. de Brigada Rosalvo Leitão de Almeida, Diretor
de Fiscalização de Produto Controlador de Brasília; Carlos Alberto
Menezes de Calazans, Delegado Regional do Trabalho; Andréa Nice
da Silveira, Procuradora Regional do Trabalho da 3a Região; Antônio
Camargos dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Fogos de Artifício; Sidônio Fernandes do Couto Patusco, Presidente
do Sindicato das Indústrias de Explosivos-MG; Francisco Teixeira da
Costa, Chefe da Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador-DRT;
Sr. Vicente Bolina Batista, Vereador à Câmara Municipal de Santo
Antônio do Monte, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, 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. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento da Deputada Maria Olívia, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Governador do Estado, Aécio Neves, com
vistas à instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no
Município de Santo Antônio do Monte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
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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, 26 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - André Quintão - Marília Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 119/2003

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
119/2003 institui a obrigatoriedade de os estabelecimentos bancários
instalarem assentos nas filas especiais para aposentados,
pensionistas, gestantes e deficientes físicos.

Aprovado no 10 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 fim obrigar os estabelecimentos

bancários situados no Estado a instalar, nas filas especiais, assentos
destinados aos usuários dessas filas, ou seja, aposentados,
pensionistas, gestantes e deficientes físicos. Estabelece, ainda, o
número de assentos a serem instalados e prevê aplicação da pena de
multa ao estabelecimento bancário que descumprir as normas.

O vencido no1 0 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, é o
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Considerando a existência da Lei n° 10.837, de 1992, que determina
o atendimento prioritário, nos estabelecimentos bancários, a todas as
categorias mencionadas no projeto em exame e estende essa
prerrogativa aos doentes graves, a Comissão de Constituição e
Justiça houve por bem propor no substitutivo a alteração de
dispositivos da referida lei. O objetivo é adequar o projeto à técnica
legislativa e consolidar as leis estaduais, evitando leis esparsas sobre
o mesmo assunto.
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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° turno,
manifestando-nos favoravelmente à aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 119/2003 na forma do vencido no 1° turno, a seguir
apresentado.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente e relator - André Quintão - Marília

Campos.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 119/2003

Altera dispositivos da Lei n° 10.837, de 27 de julho de 1992, que
dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

Art. 1° - O "caput" do art. 1° da Lei n° 10.837, de 27 de julho de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica
acrescido dos § 1° e 2°, que se seguem, passando o parágrafo único
a vigorar como § 3°:

"Art. 1° - Os estabelecimentos bancários ficam obrigados a garantir
atendimento prioritário às seguintes pessoas e a oferecer assentos
nas filas a elas destinadas:

§ 10 Serão oferecidos assentos em número suficiente para atender
a todos os usuários arrolados no "caput" deste artigo que estiverem
aguardando atendimento, respeitada a quantidade mínima de dez
assentos disponíveis.

§ 20 - O estabelecimento bancário que descumprir o disposto nesta
lei ficará sujeito a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser
corrigido por índice oficial.".

Art. 20 - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de noventa
dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem a
suas disposições.

Art. 30 - 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.
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Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 485/2003
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 485/2003, de autoria do Deputado Antônio Júlio,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Maravilhas, com sede nesse Município, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 485/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Maravilhas, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Maravilhas, 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 Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 589/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 589/2003, de autoria do Deputado Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de
Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 589/2003
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Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Ações

Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

de Ações Integradas para o Desenvolvimento Humano - ABRADH -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 594/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 594/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Luz
e Esperança - Lar Criança Feliz, com sede no Município de Poços de
Caldas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 59412003
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Luz e Esperança - Lar

Criança Feliz, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Luz e

Esperança - Lar Criança Feliz, com sede no Município de Poços de
Caldas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°612/2003

Comissão de Redação

rÁ



681
O Projeto de Lei n° 612/2003, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Espinosa, com sede no Município de
Espinosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 61212003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Espinosa, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Espinosa, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 652/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 652/2003, de autoria do Deputado José Milton,

que declara de utilidade pública o Movimento da União Popular do
Estado de Minas Gerais - MUP -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°652/2003
Declara de utilidade pública o Movimento da União Popular do

Estado de Minas Gerais - MUP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

União Popular do Estado de Minas Gerais - MUP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 654/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 65412003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho do Idoso da
Região Oeste de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N o 65412003
Declara de utilidade pública o Conselho do Idoso da Região Oeste

de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho do Idoso da

Região Oeste de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 656/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 656/2003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública a Fundação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Itaúna, foi aprovado em turno único, na
forma original.
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Vem agora o projeto .a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 656/2003
Declara de utilidade pública a Fundação de Proteção à Maternidade

e à Infância de ltaúna, com sede no Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Proteção

à Maternidade e à Infância de ltaúna, com sede no Município de
ltaúna.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 660/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 660/2003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Padre Paraíso, com sede
nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 660/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Padre Paraíso, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Padre Paraíso, com sede
nesse Município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 66112003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 66112003, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Riachinho - APAE - de Riachinho, com
sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 661/2003
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Riachinho, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Riachinho, com sede nesse
Município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 670/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 670/2003, de autoria do Deputado Djalma Diniz,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Aeroporto, com sede no Município de João Pinheiro, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 670/2003

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Aeroporto - AMBA -, com sede no Município de João Pinheiro.

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

Moradores do Bairro Aeroporto - AMBA -, com sede no Município de
João Pinheiro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Doutor

Ronaldo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 68812003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 688/2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São
Vicente de Paulo de Rio Espera, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 688/2003
Declara de utilidade pública o Conselho Central da Sociedade São

Vicente de Paulo de Rio Espera, com sede no Município de Rio
Espera.

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

Sociedade São Vicente de Paulo de Rio Espera, com sede no
Município de Rio Espera.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 69012003
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 690/2003, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos
de Betim - ASB -, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 690/2003
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Betim -

ASB -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos

de Betim - ASB -, com sede no Município de Betim.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 692/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 692/2003, de autoria do Deputado Rogério

Correia, que declara de utilidade pública o Centro Assistencial de
Lazer, Arte, Cultura Aurora Solariom - CALACAS -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 692/2003
Declara de utilidade pública o Centro Assistencial de Lazer, Arte,

Cultura Aurora Solariom - CALACAS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Assistencial de

Lazer, Arte, Cultura Aurora Solariom - CALACAS -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 698/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 698/2003, de autoria do Deputado Olinto

Godinho, que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Vargem Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Vargem Alegre, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 69812003
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Vargem Alegre

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Vargem Alegre.

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

Vargem Alegre da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Vargem Alegre.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 699/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 699/2003, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,
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que declara de utilidade pública a Assistência e Promoção Social
Exército de Salvação - Lar Américo de Oliveira Prado, com sede no
Município de Jacutinga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 69912003
Declara de utilidade pública a entidade Assistência e Promoção

Social Exército de Salvação - Lar Américo de Oliveira Prado, com
sede no Município de Jacutinga.

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

Promoção Social Exército de Salvação - Lar Américo de Oliveira
Prado, com sede no Município de Jacutinga.

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 702/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 702/2003, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa
Bárbara - ACSB -, com sede no Município de Augusto de Lima, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 702/2003
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

Bárbara - ACSB -, com sede no Município de Augusto de Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Santa Bárbara - ACSB -, com sede no Município de
Augusto de Lima.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo,. relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 703/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 703/2003, de autoria do Deputado Leonídio

Bouças, que declara de utilidade pública o Conselho de Defesa Social
de Estrela do Sul, com sede no Município de Estrela do Sul, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 703/2003
Declara de utilidade pública o Conselho de Defesa Social de Estrela

do Sul - CONDESESUL -, com sede no Município de Estrela do Sul.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Defesa

Social de Estrela do Sul - CONDESESUL -, com sede no Município
de Estrela do Sul.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°711/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 711/2003, de autoria do Deputado Djalma Diniz,

que declara de utilidade pública a União Comunitária do Córrego dos
Rochas, com sede no Município de Vargem Alegre, foi aprovado em
turno único, na forma original.

rÀ



690
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N°711/2003
Declara de utilidade pública a entidade União Comunitária do

Córrego dos Rochas, com sede no Município de Vargem Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade União

Comunitária do Córrego dos Rochas, cbm sede no Município de
Vargem Alegre.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino

Augusto.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°714/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 714/2003, de autoria do Deputado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública o Instituto Santa Mônica -
APAE de Itaúna, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 714/2003
Declara de utilidade pública o Instituto Santa Mônica, com sede no

Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Santa Mônica,

com sede no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Laudelino



691
Augusto.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 709/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado Leonardo Quintão, por intermédio da proposição em

análise, requer à Presidência da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Presidente da Assembléia Metropolitana da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL - solicitando-lhe que
envie a esta Casa informações sobre: a existência de estudos
técnicos sobre a demanda do número de táxis especiais nos
Municípios de Lagoa Santa e Confins; a existência de critérios de
seleção para preencher possíveis vagas nessa frota de táxis e como é
realizada a seleção para o preenchimento de tais vagas. Além do
mais, requer o encaminhamento à Casa do inteiro teor das
deliberações da AMBEL que delegaram o gerenciamento desse
sistema de táxi ao DER-MO, além do inteiro teor das atas que deram
origem a essas normas.

Após a publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia Legislativa
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Região Metropolitana, instituída pela Lei Complementar Federal n°

14, de 1973, foi, durante o regime militar, um instrumento de controle
político dos grandes centros urbanos, daí a competência exclusiva da
União, na época, para disciplinar a matéria, embora não excluísse do
Estado Federado a competência para desenvolver políticas públicas
em suas regiões metropolitanas.

Mais especificamente sobre transporte na circunscrição objeto do
requerimento, foi instituído em 1974, por meio da Lei n° 6.303, o
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL
-, seguido, quatro anos depois, pela Companhia de Transportes
Urbanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte - METROBEL -,
entidade responsável pela execução das políticas de trânsito na
Região; extinta, por sua vez, pela Lei n° 9.527, de 1987, que criou a
Secretaria de Assuntos Metropolitanos e a autarquia denominada
Transportes Metropolitanos - TRANSM ETRO.

Em 1988, a Constituição da República transferiu para os Estados a
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competência de criar regiões metropolitanas. A Constituição do
Estado de 1989 dedicou os arts. 42 e seguintes à matéria,
estabelecendo a Assembléia Metropolitana como instância
coordenadora de políticas públicas comuns da Região.

Em 1993, por meio da Lei Complementar n° 26, foram criadas a
Região Metropolitana de Belo Horizonte e sua respectiva Assembléia
Metropolitana - AMBEL -, com atuação bem satisfatória na área de
transporte.

Também em 1993, a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu seu
próprio transporte coletivo e instituiu a Empresa do Município de Belo
Horizonte - BHTRANS. Em 1994, foi extinta a TRANSMETRO, por
meio da Lei n° 11.403, de 1994, e suas competências foram
transferidas para uma nova diretoria criada no DER-MG, seguindo o
disposto no art. 32 da citada lei. Essa diretoria segue todas as
diretrizes da AMBEL no gerenciamento do sistema de transporte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Se o DER-MG segue as diretrizes da AMBEL para gerenciar o
sistema de transporte é pertinente a indagação do parlamentar sobre
a existência de estudos técnicos prévios desse órgão colegiado sobre
as demandas por táxis especiais nos Municípios de Lagoa Santa e
Confins.

Com relação à existência de critérios de seleção para o
preenchimento das possíveis vagas nessa frota de táxis, temos de
considerar que, se cabe ao poder público a prestação de serviços de
transporte, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre mediante licitação, a seleção dos táxis especiais segue as
determinações estabelecidas na Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
dispõe sobre as licitações e os contratos da administração pública, e a
escolha do vencedor deverá estar vinculada a regras fixadas em
edital. Em vista disso, não há por que se indagar sobre os critérios de
seleção.

Quanto à delegação que encarregou o DER-MG de gerenciar o
sistema de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
como já foi dito, foi realizada por meio de lei quando da extinção da
TRANSMETRO e reiterada pela Deliberação n° 4, de 21/11/95, da
AMBEL.

Tendo em vista o que expusemos, achamos conveniente formular
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substitutivo à matéria e formalizá-lo no final do parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

709/2003 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
regimentais, seja enviado ofício ao Presidente da Assembléia
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -
solicitando-lhe enviar a esta Casa informações sobre a existência de
estudos técnicos prévios por demanda de táxis especiais nos
Municípios de Lagoa Santa e Confins. Se houve, requerer àquela
autoridade que os encaminhe a esta Casa.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de agosto 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°729/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por via

da proposição em exame, requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja pedido ao Subsecretário de Trabalho e Assistência
Social e Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social que
envie cópia do relatório de gestão do Fundo Estadual de Assistência
Social nos anos 2001 e 2002.

Após a publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - foi criado pela Lei

n° 12.227, de 2/7/96, regulamentado pelo Decreto n° 38.342, de
14/10/96, e constitui o instrumento financeiro para o desenvolvimento
das ações de assistência social a cargo do Estado e para
administração dos recursos destinados a esse fim.

Esse Fundo, de natureza e individuação contábeis, tem como
objetivo garantir condições financeiras para o desenvolvimento das
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ações de assistência social previstas no art. 3 0 da Lei n° 12.227, de
2/7/96.

Já o art. 50 do Decreto n° 38.342, que regulamentou o FEAS, atribui
à Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, hoje denominada, após fusão com outras entidades,
Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, competência para
gerir o Fundo.

Consideramos o envio a esta Casa dos relatórios de gestão do
FEAS, objeto da proposição, relevante para que os parlamentares
possam inteirar-se das aplicações dos recursos e dos resultados
obtidos em função das metas eleitas prioritárias.

Embora concordes com a essência do requerimento, optamos por
apresentar-lhe substitutivo, para endereçá-lo corretamente e aprimorar
a sua forma.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

729/2003 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social requer a
V. Exa., na forma regimental, seja encaminhado ofício ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Sociàl e Esportes solicitando cópias
dos relatórios de gestão do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS -, dos anos 2001 e 2002.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de agosto 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° 766/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, por via da

proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa sejam enviados ofícios aos 46 Diretores das
Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da
Educação solicitando informações acerca das obras de reforma e
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ampliação em andamento na rede estadual de ensino público,
como também de todas as demandas ainda não atendidas, apontando
suas respectivas prioridades.

Após a publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Casa, ao formular pedido de informação ao Executivo, exerce

um de seus mais importantes papéis, que é o de fiscalizar e controlar
as ações desse Poder, consoante o disposto no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado.

O fundamento desse controle é a indisponibilidade dos interesses
públicos pelo administrador, em especial a prevenção dos abusos
cometidos pelos detentores do poder, de que se desdobra a
necessidade de máxima transparência e controle das ações
administrativas.

As informações solicitadas pela Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, por meio do requerimento em análise, são
oportunas e convenientes, haja vista que o nosso Estado perdeu
recentemente o primeiro lugar histórico em qualidade de educação
pública do País, segundo os últimos dados divulgados pelo Sistema
de Avaliação da Educação Básica - SAEB -, passando agora para o
quarto lugar.

Vale ressaltár, ainda, que ele possui o segundo maior sistema de
educação básica do País, com quase 5.200.000 alunos, dos quais
89% estão na escola pública e, desses, mais da metade em
estabelecimentos estaduais, motivo de orgulho, mas também de
atenção, pois a qualidade na educação deve estar diretamente
relacionada com a estrutura, a manutenção e a conservação de sua
rede física.

Apesar de concordes com o encaminhamento da proposição em
tela, sugerimos que este seja feito apenas ao Secretário da Educação,
que é a autoridade que deve responder sobre as questões do ensino
no Estado, em obediência ao dispositivo constitucional já mencionado.
Assim fazendo, temos convicção de que o controle será exercido de
forma mais eficiente.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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766/2003 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se o trecho "aos quarenta e seis Diretores das

Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado da
Educação, para que forneçam com urgência", por "ao Secretário de
Estado da Educação, solicitando".

Sala das Comissões, 20 de agosto 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°916/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos

Humanos requer ao Presidente desta Casa sejam solicitadas ao
Secretário de Defesa Social informações a respeito do instrumento
legal que oficializou a doação de um terreno com área de 40.000m2
localizado no Município de Santa Luzia, onde o Governo do Estado
está construindo uma penitenciária.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 2/6/2003
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em 2001, tramitou na Câmara Municipal de Santa Luzia projeto de

lei que objetivava autorizar o Poder Executivo municipal a doar ao
Estado de Minas Gerais determinado imóvel para fim de implantação
do projeto APAC - Associação de Proteção e Amparo do Condenado.

Ocorre que, contrariando o princípio de que toda norma jurídica deve
conter todos os elementos necessários para o seu cumprimento, o
Prefeito Municipal vetou o art. V da referida proposição, precisamente
aquele que especificava o imóvel.

Ora, criou-se, assim, uma norma jurídica que não tem comando,
elemento essencial do conteúdo, o que a torna inteiramente sem
eficácia.

De acordo com a justificativa apresentada no requerimento do
Deputado Roberto Ramos, mesmo diante dessa flagrante aberração,
mesmo diante da falta de fundamento legal, o Prefeito Municipal
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determinou fosse efetivada a doação do imóvel ao Estado, para a
implantação do projeto APAC.

Muito embora a irregularidade recaia sobre procedimento de
autoridade municipal, não deixa também de afetar ato de autoridade
do Estado, cuja participação é imprescindível para que seja celebrado
o contrato de alienação do bem.

A luz dessa constatação, parece-nos pertinente a proposição, tendo
em vista que o § 20 do art. 54 da Constituição do Estado faculta à
Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Mesa, o direito-dever
de encaminhar a Secretário de Estado e a outras autoridades
estaduais pedido escrito de informações.

Tal prerrogativa, evidentemente, resulta da competência privativa
conferida a este parlamento pelo inciso XXXI do art. 62 da
Constituição mineira, de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

916/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio - Luiz Femando Faria - Pastor
George.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°917/2003
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o requerimento em

epígrafe vem a esta Comissão para ser apreciado.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/3/2003, a proposição tem

por finalidade solicitar que se encaminhe ofício ao Corregedor-Geral
da Polícia Civil pedindo que seja mantida a prisão preventiva do
policial José Geraldo da Silva, da Delegacia de Crimes contra o
Patrimônio.

Fundamentação
O pedido em tela visa garantir êxito aos procedimentos

investigativos que envolvem o referido policial, na tentativa de evitar
que, estando em liberdade, possa vir a prejudicar o andamento do
processo •de investigação bem como a constranger possíveis
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testemunhas, cujas contribuições possam ser importantes para a
elucidação dos fatos.

Não obstante ser oportuna a proposição, que visa resguardar a
segurança do processo e de possíveis testemunhas, a estruturação
fraseológica utilizada na elaboração do requerimento necessita de
pequenas alterações no intuito de evitar ambigüidades que poderiam
ser interpretadas como ingerência deste Legislativo na esfera de
competência do Poder Judiciário.

Conclusão
Em nosso entendimento, não ficou suficientemente claro o objetivo

do ofício a ser formulado ao Corregedor de Polícia Civil, como agente
público competente para solicitar ao Juiz de Direito a manutenção da
prisão preventiva, razão pela qual somos pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Onde se lê:
"solicitando a manutenção da prisão preventiva do policial José

Geraldo da Silva, conhecido como Bil ou Doti, da Delegacia de Crimes
contra o Patrimônio", leia-se:

"solicitando-lhe que tome as providências legais cabíveis junto ao
Juiz de Direito para que seja mantida a prisão preventiva do policial
José Geraldo da Silva, conhecido como Bil ou Doti, da Delegacia de
Crimes contra o Patrimônio".

Sala das Comissões, 25 de agosto de 2003.
Alberto Bejani, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/8/2003
Presidência do Deputado Antônio Carlos Andrada

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: ia Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n°
5/2003 - Ofícios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 983 a 988/2003 -
Requerimentos n os 1.216 a 1.226/2003 - Requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, Jô Moraes e outros e Paulo Piau e outros -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dimas Fabiano e
Leonídio Bouças - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Faria - Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - 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 - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia
- Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Carlos Andrada) - As 14 horas,

a lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
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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 Ermano Batista, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olívia, iaSecretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

PROPOSTA DE AÇAO LEGISLATIVA N° 5/2003
Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taiobeiras, em que

solicita a realização de uma audiência pública com vistas ao
abastecimento de água das comunidades do Norte de Minas e vale do
Jequitinhonha. (- A Comissão de Participação Popular.)

OFICIOS
Da Sra. Benedita Souza da Silva, Ministra da Assistência Social (3),

comunicando a transferência de recursos para os Fundos Estadual e
Municipais de Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Joaquim Barbosa, Ministro do STF, solicitando o
pronunciamento desta Casa sobre o alegado na petição relativa à
ADIN n°2.961.

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
informando o número dos precatórios de obrigação do Estado e suas
autarquias, em atenção ao Requerimento n° 534/2003, da Comissão
de Administração. (- Anexe-se ao Requerimento n° 534/2003.)

Do Sr. Silas Brasileiro, Deputado Federal (2), encaminhando, em
atenção ao Requerimento n° 786/2003, da Comissão do Trabalho,
informações da Caixa Econômica Federal sobre a aplicação dos
recursos arrecadados por suas loterias; e informando, em atenção ao
Requerimento n° 722/2003, da Deputada Vanessa Lucas, que o
expediente foi encaminhado à Secretaria Executiva do Ministério da
Fazenda e à Secretaria da Receita Federal.

Do Sr. Romel Anízio Jorge, Deputado Federal, encaminhando, em
atenção ao Requerimento n° 722/2003, da Deputada Vanessa Lucas,
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informação da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.

Do Sr. Kelsen Carneiro, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado, solicitando informação oficial quanto à diplomação e posse do
Deputado Chico Simões.

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, manifestando
apoio à Proposta de Emenda à Constituição n° 2/2003. (- Anexe-se à
Proposta de Emenda à Constituição n° 2/2003.)

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras
Públicas (6), em que presta informações relativas aos Requerimentos
nos 192/2003, do Deputado Jayro Lessa; 265/2003, da Comissão de
Transporte; 351/2003, do Deputado Domingos Sávio; 381/2003, do
Deputado Márcio Passos; 342/2003, do Deputado Dimas Fabiano; e
522/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Sr. José Isaias Masiêro, Prefeito Municipal de Pirapetinga,
prestando informações relativas a requerimento do Deputado Doutor
Ronaldo, encaminhado pelo Ofício n° 818/2003/SGM.

Do Sr. Jarbas Eustáquio Aveliar, Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto, encaminhando cópia de moção, aprovada por essa Casa,
de repúdio à recondução do Sr. Benedito Tadeu de Oliveira ao cargo
de Diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em
Ouro Preto. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Fortunato Francisco do Couto, Presidente da Câmara
Municipal de Lagoa da Prata, solicitando, em atenção a requerimento
do Vereador José Carlos de Andrade, aprovado por essa Casa,
empenho junto às bancadas federais com vistas a que seja agilizada a
aprovação do Projeto de Lei Federal n° 1.555/2003. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Oswaldo Roberto Varella, Superintendente Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado, prestando informações
sobre fiscalização de pessoas que trabalham irregularmente com
segurança privada, portando armamento ilegal. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Da Sra. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de Desenvolvimento da
Educação, encaminhando informações em atenção ao Requerimento
n° 970/2003.

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Corregedor-Geral de Polícia,
encaminhando documentos em atenção a oficio da CPI do
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Narcotráfico, de 7/11/2000. (-À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Marcial Vieira de Souza, Coordenador da Promotoria de
Defesa do Patrimônio Público, encaminhando cópia de relatório
conclusivo de procedimento investigatório instaurado a partir de
correspondência deste Legislativo, contendo cópia do Relatório Final
da Comissão Especial do Tribunal de Contas. (- A Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Edson de Resende Castro, Promotor de Justiça da Comarca
de Candeias (2), solicitando informações com vistas a instruir autos de
inquéritos em curso nessa Promotoria.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe dd Gabinete da Secretária da
Educação, prestando informações a respeito de pedido de diligência
encaminhado por meio do Ofício n° 1.271/2003/SGM. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 619/2003.)

Da Sra. Angela Maria de Aquino e Silva, Presidente do Sindicato
Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil - Distrital de
Manhuaçu, encaminhando denúncia contra o Prefeito Municipal de
Manhuaçu. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público
no Estado, solicitando empenho dos Deputados na derrubada do veto
à Proposição de Lei n° 15.585. (- Anexe-se ao veto à Proposição de
Lei n° 15.585.)

Do Sr. David Bernardes de Assis, Coordenador-Geral de
Documentação da Agência Brasileira de Inteligência, prestando
informações a respeito do Requerimento n° 909/2003, da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Lúcia Helena Apolinária da Silva, Secretária Extraordinária
de Acompanhamento ao Programa Fome Zero, convidando para
reunião do Conselho Operativo do Programa Fome Zero.

Do Sr. Geraldo Valadares Roquete, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG (5), em atenção aos Requerimentos n°5 312/2003,
do Deputado Márcio Passos, 840/2003, do Deputado Doutor Ronaldo,
549/2003, dos Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão,
552/2003, do Deputado Leonardo Quintão, e 494/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, prestando informações concernentes aos
assuntos objetos dos referidos requerimentos.

Do Sr. Duncan Frank Semple, Assessor Especial do Ministro da
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Saúde, em atenção ao Requerimento n°476/2003, da Comissão de
Saúde, enviando informação do Ministério da Saúde sobre o aumento
do valor do investimento "per capita" em saúde, no Estado de Minas
Gerais.

Do Sr. Jésus Trindade Barreto Júnior, Chefe de Gabinete do Chefe
da Polícia Civil, em atenção ao Requerimento n° 133/2003, do
Deputado Ricardo Duarte, prestando informações relativas ao assunto
objeto do supracitado requerimento.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema FIEMG,
encaminhando cópias de documentos enviados a autoridades públicas
federais. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Ricardo Mendanha Ladeira, Diretor-Presidente da BHTrans,
em atenção ao Ofício n° 1 .946/2003/SGM, indicando o Sr. Antônio
Cláudio Kubrusly para representá-lo em reunião da Comissão de
Transporte. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. José Sebastião de Carvalho, Presidente da Fundação de
Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas, enviando
prestação de contas do exercício de 2003. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete do Presidente

do Senado Federal, em atenção ao Requerimento n° 705/2003, do
Deputado Paulo Piau, informando que o Projeto de Lei Federal n°
28/2003 contará com toda a atenção do Presidente do Senado
Federal no que se refere a sua tramitação.

2" Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 983/2003

Declara de Utilidade Pública a Creche e Escola Infantil Doce
Segredo, com sede no município de Sabará.

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

Infantil Doce Segredo, com sede no município de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2003.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Creche e Escola Infantil Doce Segredo, entidade civil, sem
fins lucrativos, que tem a finalidade de atender crianças de até 7 anos,
proporcionando-lhes alimentação, higiene, recreação e ensino e
promovendo iniciativas para complementar a educação, priorizando a
assitência social.

A referida Associação funciona regularmente há mais de dois anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem, conforme consta
em atestado do Presidente da Câmara Municipal de Sabará.

Por ser justo, peço aos nobres colegas 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° 984/2003
Dispõe sobre a instalação e a obrigatoriedade da manutenção

programada de sistemas centrais de ar condicionado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A instalação de aparelhos e centrais de ar condicionado em

estabelecimentos comerciais e industriais, prédios públicos e privados,
hospitais, hotéis, clínicas ou similares deverá:

- ser precedida de projeto técnico elaborado e aprovado de
conformidade com as normas técnicas vigentes, expedidas pelos
órgãoscompetentes;

II - ter aprovação prévia do engenheiro responsável pela obra.
Art. 20 - As manutenções preventivas e corretivas nos sistemas

condicionadores de ar serão obrigatórias e obedecerão aos seguintes
critérios:

- as manutenções preventivas e corretivas serão processadas de
conformidade com as normas técnicas específicas da ABNT e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

II - será obrigatória pelo menos uma manutenção semestral em
todos os sistemas centrais de ar condicionado, para preservação dos
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equipamentos e das condições de saúde pública e do meio
ambiente;

III - as manutenções deverão ser executadas por empresas
especializadas do ramo, legalmente constituídas, que deverão
comprovar:

a) registro no órgão competente de, pelo menos, um engenheiro
mecânico em seus quadros;

b) existência, em seus quadros, de técnicos legalmente habilitados
para o exercício da função, em número proporcional ao serviço a ser
executado;

IV - os ambientes condicionados deverão garantir aos ocupantes
dos imóveis, simultaneamente, por meio de manutenções periódicas,
condições adequadas de conforto térmico e de pureza do ar ambiente,
de modo a evitar a proliferação ou a propagação, entre outros, de:

a) agentes biológicos: bactérias, vírus, fungos, mofo, protozoários,
algas, odores corporais;

b) agentes químicos: monóxido de carbono, bióxido de carbono,
bióxido de nitrogênio, ozônio, formaldeído, solventes, fumaça de
tabaco e diversos outros compostos químicos voláteis;

c) agentes inertes respiráveis: microfibras de amianto, de lã e de
vidro, fibras naturais, poeiras.

Art. 30 - Os serviços de manutenção a que se refere o "caput' do art.
2° serão fiscalizados pelos órgãos competentes da administração
municipal, estadual ou federal.

Art. 40 - O Termo de Responsabilidade Técnica, emitido pelo órgão
fiscalizador responsável, certificando as condições de manutenção
dos equipamentos e dos sistemas de ar condicionado, deverá ser
afixado em local visível nos respectivos imóveis.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo
de sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: Segundo publicações da Associação Brasileira de

Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento - ABRAVA -
e de outros órgãos competentes, "nos últimos anos tem aumentado,
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em níveis que preocupam, o índice das enfermidades respiratórias
causadas pela má qualidade do ar nos ambientes em que existem
condicionadores de ar".

Estudos diversos revelam que, quando um percentual significativo
de ocupantes de edifícios, prédios, hospitais e outros recintos
fechados apresentam sintomas persistentes, de menor ou maior
gravidade, tais como alergia, dor de cabeça, irritação dos olhos e das
mucosas, dor de garganta, tontura, náusea e fadiga, não atribuíveis a
fatores pessoais de sensibilidade ou doença, os quais desaparecem
pouco tempo depois da saída do ambiente fechado onde trabalham ou
moram, fica evidente que os sintomas estão relacionados com as
condições ambientais. Em ambientes confinados, devido à
acumulação de variados poluentes que não têm como ser eliminados
ou suficientemente diluídos, o ar torna-se rapidamente desagradável e
até mesmo irrespirável. E o que chamam de "síndrome dos edifícios
doentes".

Preocupantes, nessas situações, são os surtos graves de doenças
respiratórias, às vezes fatais para pessoas mais sensíveis, que,
segundo se constatou, foram contaminadas pelo ar respirado no
ambiente fechado do local onde permanecem por determinado
período. Um dos agentes patogênicos mais perigosos que às vezes é
encontrado nesses locais é a bactéria Legionella, que provoca uma
forma rara e grave de pneumonia, às vezes fatal para o ser humano.

Os edifícios e os prédios modernos dotados de ar condicionado, os
quais, em princípio, deveriam garantir condições ambientais
confortáveis e saudáveis, não estão imunes a esses problemas. Pelo
contrário, a existência de sistema de ar condicionado parece somente
agravar o problema.

Um sistema de ar condicionado exige manutenção competente e
constante, em estreita obediência às normas técnicas da ABNT e às
recomendações dos fabricantes do aparelho e dos equipamentos.
Caso contrário, o próprio sistema pode ser uma fonte de poluição
autônoma e prejudicial.

O objetivo desta proposição é regulamentar a instalação e a
manutenção de sistemas e equipamentos de ar condicionado, para
evitar que ocorram os problemas citados, e, dessa forma, contribuir
para a melhor qualidade de vida das pessoas que trabalham ou vivem
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em recintos com ar condicionado.

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

PROJETO DE LEI N° 98512003
Altera o art. 60 da Lei n° 12.276, de 24 de julho de 1996, que

autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou convênio com
empresa ou consórcio de empresas, com o objetivo de implementar
sistema parceria para a execução de obras de infra-estrutura no
Estado e a dar outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica alterado ao art. 6° da Lei n° 12.276, de 24 de julho de

1996:
"Art. 60 - As obras e os serviços executados, assim como seus bens

e valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem
encargo, ao Estado se, decorrido o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias após o seu término, a empresa ou as empresas
consorciadas não tiverem logrado incremento de faturamento igual ou
superior a 20% (vinte por cento) da estimativa de que trata o ar(. 40
desta lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2003.
Leonardo Quintão
Justificação: A lei em comento tem o objetivo de autorizar o Poder

Executivo a celebrar convênios com empresas privadas que
desejarem construir e reformar obras públicas tais como rodovias,
hidrovias, pontes, aeroportos, portos fluviais, armazéns e silos.

Todavia, em que pese ao escopo de abrir ampla perspectiva para a
economia mineira, a proposta, acredita-se, foi por demais ousada em
estabelecer um percentual tão elevado.

Destarte, a adequação em comento traduz as perspectivas traçadas
dentro de uma realidade mais razoável e oportuna, notadamente,
quando analisados aspectos de crescimento da economia de Minas
Gerais e a conseqüente geração de receita tributária, investimentos no
Estado e demais efeitos multiplicadores.

Espera-se o apoio de nossos nobres colegas para a aprovação
deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI N° 986/2003
Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior

do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior, com o objetivo de consolidar a região da Zona da
Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com
o comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do
Aeroporto Regional da Zona da Mata.

Ad. 20 - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos
objetivos do Programa:

- apoiar a criação de centros de prestação de serviços de
movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias;

II - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de
transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de
cargas;

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria
não poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor
agregado;

IV - promover o incremento das operações de importação e
exportação de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização
do transporte aéreo pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados
no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, especialmente
dos Municípios de Rio Novo, Goianá e Coronel Pacheco, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, cargas e serviços e a atividades complementares a
estas;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - promover a criação de centros de convenção e criar incentivos
para os setores hoteleiro e de alimentação;

VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.
Art. 30 - São requisitos para participar do Programa:



709
- ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
intermunicipal e de Comunicação - ICMS - do Estado de Minas Gerais
ou no Cadastro de Contribuintes de Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN -, em município mineiro;

II - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de
serviços na área de abrangência do Programa;

III - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial
ou de prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas
atividades do Aeroporto Regional da Zona da Mata;

IV - apresentar comprovação de cumprimento do Plano Diretor da
Area de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, quando
couber.

Art. 40 - São medidas para a efetivação do Programa:
- concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais

estaduais, tais como:
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS;
b) regime de substituição tributária;
c) transferência de créditos acumulados do ICMS;
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações

tributárias acessórias;
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais;
II - criação de posto fazendário nas imediações do Aeroporto,

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa;
III - inserção nos programas de financiamento com recursos de

fundos estaduais existentes ou a serem criados;
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos.

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão
temporária, entreposto industrial, estação aduaneira do interior e
depósito especial alfandegado, na região do Aeroporto, destinados a
dar suporte às operações de comércio exterior, em comum acordo
com a União;

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de
desonerar de tributação estadual as operações e prestações internas
e de importação realizadas por empresa participante do Programa;

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou
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entidade das administrações federal, estadual ou municipal.

Art. 50 - O Programa será administrado por um Grupo Coordenador,
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -;
II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -;
IV - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR -;
V - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;
VI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -;
VII - Minas Gerais Participações S.A. - MGI -;
VIII - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - C131-MG -;
IX - Subsecretaria de Assuntos Internacionais;
X - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -:
XI - Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM -;
XII - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -

INFRAERO.
§ 1° - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um

dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do
Estado.

§ 20 - A participação das entidades de que tratam os incisos X, XI e
XII no Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que
será formalmente manifestada ao Governador do Estado.

Ad. 60 - Compete ao Grupo Coordenador:
- 1 - realizar levantamentos e estudos e elaborar o Plano Diretor da

Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, podendo,
para tanto, requisitar a participação de órgão ou entidade do Poder
Executivo, bem como solicitar a cooperação de órgãos e entidades
dos níveis federal e municipal;

II - propor ao Governador do Estado alteração da legislação, com o
objetivo de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto
Regional da Zona da Mata;

III - deliberar sobre os pedidos de inclusão no Programa;
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo;
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de

unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços;
VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações

rÃ
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públicas federal, estadual ou municipal.

Ad. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para

o incremento das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da
Zona da Mata, para que ele passe a operar com sua capacidade total,
com a instalação de indústrias, consolidando-se, assim, como pólo de
desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior
na Zona da Mata.

Tais medidas colocariam a Zona da Mata na rota do comércio
internacional, visto que as empresas que se instalarem nessa região
teriam os benefícios dos incentivos fiscais propostos no projeto, o que
diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos e facilitaria o
escoamento e o transporte das mercadorias, garantindo-lhes preços
competitivos, capazes de atender cada vez mais a exigente economia
globalizada.

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação do pólo
industrial possibilitaria um aumento considerável de receita tributária e
a criação de milhares de postos de trabalho, diretos e indiretos,
contribuindo para amenizar o desemprego, um dos problemas mais
aflitivos de nossa sociedade, principalmente das cidades do interior,
diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores para as grandes
cidades.

1-lá que se considerar, ainda que, comparativamente ao ganho que
terá o Estado, tanto no âmbito econômico quanto no social, os
investimentos a serem feitos pelo poder público serão de pequena
monta, visto que, além do apoio de toda a infra-estrutura já existente
de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa
malha viária está em franco processo de modernização. Esse último
fator contribui decisivamente para o sucesso do empreendimento,
garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas de todos
os pontos do Estado e do País, bem como o escoamento da parte da
produção que se destinar ao mercado consumidor interno.

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para
dar sustentação às várias demandas de serviços, o que, certamente,
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atrairá para aquela localidade as grandes empresas do ramo. Por
fim, quanto ao aspecto do turismo, é importante salientar que, junto do
desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, o suporte
hoteleiro e de lazer se fará também necessário.

A Constituição da República, em seu art. 170, VII e VIII, estatui que
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os
princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e o pleno
emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, X, atribui competência comum à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios no que
concerne ao combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização e à promoção da integração social dos setores
desfavorecidos.

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 61, XVII, XVIII e
XIX, determina que compete à Assembléia Legislativa dispor, com a
sanção do Governador do Estado, sobre matérias decorrentes da
competência comum, da legislação concorrente e da competência
reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no ad.66
da Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de
competência em que atua o parlamentar, que pode iniciar o processo
legislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que o Programa de que trata a proposição visa a
estabelecer diretrizes com vistas ao estímulo das atividades
econômicas na região do Aeroporto Regional da Zona da Mata,
criando condições que possam promover e multiplicar as atividades
comercial e produtiva, sendo, assim, de grande alcance social.

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

PROJETO DE LEI N° 987/2003
Altera a Lei n° 12.633, de 8 de outubro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 10,0 art. 20 e seu § 1° da Lei n° 12.633 ,de 8 de
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outubro de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

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

Art. 2° - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado por
proposta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aprovada pela
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

§ 1° - O número de pessoas, instituiçõds e organizações a serem
agraciadas, anualmente, não será superior a 6 (seis).".

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.
Pastor George
Justificação: Esta proposição tem como objetivo prestar homenagem

aos que lutam pelos direitos humanos em nosso Estado, em memória
do diplomata brasileiro, morto em decorrência de um ataque à sede da
ONU, em Bagdá.

Nascido em 15/3/48, no Rio de Janeiro, Vieira de Mello estudou
filosofia em Paris e obteve o Título de doutorado pela Sorbonne. Foi o
principal assessor da força das Nações Unidas no Líbano, entre 1981
e 1983. Foi eleito para dirigir o escritório de Assuntos Humanitários da
ONU, em 1998. Foi nomeado administrador do Timor Leste, em 1999,
com a tarefa de reconstruir o território devastado pela guerra.

Sérgio Vieira de Mello, modo no auge da carreira, atuou na solução
de conflitos em vários países e tentava levar paz ao Iraque.

Funcionário de carreira da ONU, com experiência em resolução de
conflitos internacionais, foi nomeado representante das Nações
Unidas no Iraque, em 23 de maio último. No dia de sua posse disse o
brasileiro que ser um homem do sistema não significa ser um
burocrata que passa a vida sentado num escritório".

Sua principal preocupação era com a segurança, tanto dos civis
iraquianos, como do pessoal da ONU, tendo assim expressado: "Este
é, provavelmente, um dos períodos mais humilhantes da história,
desse povo".
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Vieira de Mello dedicou mais de três décadas de carreira da ONU

à defesa da paz, à causas humanitárias, enfrentando perigos nas
regiões de conflito. Assim, representa o exemplo típico de defensor
incansável dos direitos humanos.

Conferir seu nome à Medalha de Honra ao Mérito pela Defesa dos
Direitos Humanos, é um a forma digna de Minas Gerais homenagear
esse vulto da defesa, da dignidade e dos direitos inalienáveis de cada
ser humano.

Ante as considerações apresentadas, conto com a aprovação dos
nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 988/2003
Declara de utilidade pública a Associação Missionária e

Evangelística - AME -, com sede no Município de Além Paraíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária

e Evangelística - AME -, com sede no Município de Além Paraíba.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Pastor George
Justificação: A Associação Missionária e Evangelística, fundada no

dia 27/4/99, é uma entidade beneficente e sem fins lucrativos. Seus
objetivos primordiais são: a) organizar e administrar seminários de
conscientização da Igreja de Cristo na Terra; b) criar e administrar
institutos de preparação de obreiros com chamada para missões; c)
produzir e distribuir literatura educativa ou religiosa; d) formar uma
biblioteca missionária ou mista; e) realizar cultos, simpósios,
conferências, seminários, congressos, cursos e outros eventos sobre
missões.

Apresenta, também, os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.216/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Sacramento pelo transcurso de seu 183° aniversário de emancipação.
(- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Zé Maia. Anexe-se ao Requerimento n° 1.162/2003, nos termos do §
2° do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.217/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com os Missionários Passionistas
pelos 50 anos de trabalho social. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.218/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Capitão PM Sérgio Henrique
Soares Fernandes pela posse como Comandante da 5° Companhia
de Polícia Militar Independente, no Município de Itajubá.

N° 1.219/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Major PM Carlos José
Batiliere, ex-Comandante da 58 Companhia de Polícia Militar
Independente, no Município de Itajubá, pelos relevantes serviços
prestados à Corporação. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

N° 1.220/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Igreja Matriz de Santa Rita
de Cássia, no Município de Ritápolis, por lhe haver sido concedido o
título de Santuário Diocesano da paróquia. (- A Comissão de
Educação.)

N° 1.221/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso ao Hospital das Clínicas pelos 75
anos de sua fundação. (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pela Deputada Ana Maria. Anexe-se ao Requerimento
n° 1.206/2003, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.222/2003, do Deputado Gilberto Abramo, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do Banco do Brasil em Minas Gerais com
vistas ao reconhecimento da Associação Mineira de Certificação de
Produtos Orgânicos e da Associação de Certificação de Produtos
Orgânicos Sapucaí. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.223/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
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formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
realização de melhorias na Rodovia MG-760. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.22412003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que a administração do Aeroporto Regional da Zona da Mata
fique nas mãos do Estado.

N° 1.225/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que a
administração do Aeroporto Regional da Zona da Mata fique nas mãos
do Estado. (- Distribuídos à Comissão de transporte.)

N° 1.226/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulada manifestação de aplauso à Delegacia Regional do Trabalho
pela fiscalização feita na Siderúrgica Açominas. (- A Comissão do
Trabalho.)

Do Deputado Célio Moreira, solicitando seja constituída comissão
especial para proceder a estudos sobre o estado de conservação da
malha viária estadual, especificamente do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte.

Da Deputada Jô Moraes e outros, solicitando seja constituída
comissão especial para proceder à análise da crise financeira e
institucional enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte.

Do Deputado Paulo Piau e outros, solicitando seja constituída
comissão especial para estudar a situação da cafeicultura em Minas
Gerais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dimas Fabiano e Leonídio Bouças.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § V do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização da mobilização em defesa dos municípios pela
redistribuição da arrecadação tributária.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

0 Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
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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 27, às 9 horas e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 17 REUNIÃO ESPECIAL, EM 25/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presenças - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Doutor
Viana - Palavras do General Paulo César de Castro - Entrega de placa
- Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Chico Simões - Doutor Viana - José
Henrique - Laudelino Augusto - Maria José Haueisen - Mauro Lobo -
Paulo Cesar - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h12min, declaro

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

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário "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 os Exmos. Srs.
General de Divisão Paulo César de Castro, Comandante da 4 a Região
Militar e 4a Divisão de Exército; General de Divisão do Exército,
Amaury Sá Freire de Lima; Betinho Duarte, Presidente da Câmara
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Municipal de Belo Horizonte; Décio de Carvalho Mitre, Presidente
do Tribunal de Justiça Militar; Murilo Badaró, Presidente da Academia
Mineira de Letras; e Deputado Doutor Viana, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presenças
O locutor - Registramos a presença em Plenário dos Srs. Silvinho

Resende, Vereador e Secretário da Mesa da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral
do DER-MG; e Ari Vitorino Dias, Presidente da Associação dos Ex-
Combatentes.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração do bicentenário

de nascimento do Duque de Caxias e à realização de homenagem ao
Dia do Soldado.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pela Banda do Exército, sob a regência do Maestro
1°-Tenente Teófilo Helvécio.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Comandante da 4a Região Militar e da 4 Divisão de
Exército, General de Divisão Paulo César de Castro; General de
Divisão de Exército Amaury Sá Freire de Lima; Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, Vereador Betinho Duarte; Presidente do
Tribunal de Justiça Militar, Décio de Carvalho Mitre; Presidente da
Academia Mineira de Letras, Murilo Badaró; Deputado Doutor Viana,
autor do requerimento que originou esta homenagem, oficiais,
Generais, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados da 4' Região
Militar e da 4a Divisão de Exército Brasileiro; demais autoridades.

E com imensa satisfação que a Presidência desta Casa dá início à
reunião especial em comemoração ao bicentenário do nascimento do
Duque de Caxias e em homenagem ao Dia do Soldado.

Quando, em 1923, na nossa ainda jovem República, foi instituído o
Dia do Soldado, escolheu-se a data do nascimento de um militar do
Império, aliás o único Duque de nossa história, posto mais alto da
nobreza. O homenageado, cujo bicentenário de nascimento se
comemora nesta data e de quem a própria República reconheceu o
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grande mérito militar, já era tido em vida como um pacificador, pois
Luís Alves de Lima e Silva, o comandante das forças brasileiras na
Guerra do Paraguai, sempre defendeu a integridade de nosso
território. Suas ações debelaram revoltas e movimentos separatistas
de norte a sul. Não só combateu os liberais insurretos de Minas
Gerais, em Santa Luzia, como sufocou o movimento liberal de São
Paulo. Tanto o Maranhão, com a célebre Balaiada, quanto o Rio
Grande do Sul, dos Farroupilhas, conheceram a firmeza disciplinadora
do soldado pacificador.

Sobre seu temperamento, notou o historiador Oliveira Vianna:
"Caxias, tendo tudo nas mãos e podendo ser tudo, foi o mais modesto
dos heróis, o mais obediente dos cidadãos". O cidadão-soldado soube
respeitar a lei, a Constituição, o Império, mesmo sabendo-se dono de
um carisma ímpar entre seus soldados. Ainda antes de se tornar o
herói vencedor da guerra contra Solano Lopes, com a idade de 40
anos, comandava uma marcha pelo Aio Grande, na campanha contra
os Farrapos.

Seus soldados surpreendem-se com um fenômeno no céu, a
passagem de um cometa, logo batizando-o de Estrela de Caxias, pois
nele viram um sinal de sorte e fortuna. Assim, não surpreende que,
num momento difícil, mais de 20 anos depois, em pleno território
paraguaio, seus comandados viessem a mudar a situação da batalha
quase perdida em ltororó, ao ouvirem seu clamor de líder: "Siga-me
quem for brasileiro".

Nossos soldados e nosso Exército têm um herói com o qual todo o
povo se identifica. O Exército Brasileiro sempre teve a mesma cara de
seu povo, com sua origem remontando ao sentimento nativista de
Guararapes, quando o invasor holandês foi expulso pela ação
conjunta de negros, índios e brancos. Caxias, ao derrotar todas as
tentativas de fragmentação do espaço nacional, apontou para os
militares de hoje a sua missão: garantir a segurança e a integração
nacionais como reflexo da vontade soberana do povo, presente em
todas as constituições brasileiras.

Cabe relembrar a participação militar na proclamação da República,
período conturbado em que os militares, com moderação,
asseguraram a sobrevivência das instituições.

Lembramos, por fim, como vem o Exército, depois de ter
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gloriosamente participado, com a FEB, da campanha da Itália,
demonstrando na prática o seu nacionalismo, usando equipamentos e
armamentos fabricados pela indústria brasileira, especialmente os
veículos blindados.

Disciplina, trabalho, cooperação, sacrifício e tenacidade são os
valores legados por Caxias aos nossos Soldados, indivíduos que
trabalham em equipe movidos pelo patriotismo e o conhecimento da
causa que defendem. Essa causa responde, em suma, pela
integridade do País e a dignidade do seu povo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Doutor Viana
Exmos. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados; Generais

Paulo César de Castro e Amaury Sá Freire de Lima, Vereador Betinho
Duarte, Sr. Décio de Carvalho Mitre, Sr. Murilo Badaró, oficiais,
Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados; autoridades, senhoras e
senhores, imprensa, funcionários e crianças, estamos hoje nesta Casa
Legislativa participando de um momento singular na história do
Exército Brasileiro, aqui tão bem representado por estes homens
corajosos, desde o mais simples Soldado ao mais graduado membro
da nossa força militar. O nosso Exército é formado por homens e
mulheres de diversas raças, de todas as regiões do País, culturas que
se mesclam em busca de um só ideal: o de servir. Homens e
mulheres diferentes, sim, mas que encontram no Exército Brasileiro
uma força surpreendente e sem tamanho, sempre dispostos a
defender sua Pátria, e é aí que se tornam iguais, caminhando juntos
em uma só direção, com um só pensamento: o bem de nossa Nação.
Esta reunião especial nos oferece uma pequena oportunidade de
homenagear os nossos Soldados e oficiais desbravadores, guerreiros,
corajosos, talvez, os mais patriotas de todos os brasileiros, pois
incorporam a nossa Pátria não somente nas cores do uniforme, mas
também no coração e na alma.

Quando fui Prefeito do Município de Curvelo, localizado na região
central de Minas Gerais, apoiei incondicionalmente o Tiro-de-Guerra,
trabalhando por sua permanência naquela cidade, pois sempre tive
muito respeito pelo Exército Brasileiro, além de infinita admiração, e
foi com muita honra e orgulho que solicitei a realização desta reunião
especial, como forma simples de homenagear a nossa tão gloriosa
força militar.
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Não posso deixar de citar o fato primordial de que somos uma

Nação livre, independente e soberana, mas, para continuarmos
usufruindo dessa conquista, precisamos do apoio de nossas Forças
Armadas, pois, se necessário for, estarão constantemente prontas
para agir em defesa da lei, da ordem e da democracia. Devo ressaltar
que nossa segurança nacional está em boas mãos, que sempre ao
serem chamadas, as Forças Armadas estiveram dispostas a pacificar
conflitos internos que perturbaram a Constituição e a vida da Pátria,
além de lutar bravamente nos conflitos externos.

O povo brasileiro pode sentir-se honrado pela atuação brilhante do
seu Exército no decorrer de séculos: participou com oficiais
voluntários na Primeira Guerra Mundial e com tropas na Segunda
Grande Guerra onde nossos soldados deram a vida em defesa dos
aliados empunhando as armas de nossa Nação; na Faixa de Gaza,
como força de paz; e na Guerra Revolucionária da República
Dominicana, O nosso Exército também se mostrou firme em outras
diversas missões de paz, ao ser capitaneado pela ONU, conduzindo
sua força com brilhantismo e eficiência, deixando a marca de sua
disciplina e patriotismo por onde passou: no Canal de Suez, Angola,
Moçambique, entre outros.

Atualmente, em pleno século XXI, neste singular momento em que
vivemos a história conturbada por vários fatores agressivos -
terrorismo, guerras civis e militares, guerra do tráfico -, a presença do
Exército Brasileiro, protegendo as nossas fronteiras e, em especial, a
Amazônia com toda sua riqueza, é um alento de paz que beneficia
nosso Pais.

Creio que chegou o momento em que devemos olhar mais pelas
nossas Forças Armadas, o nosso Exército, que tem em seu regimento
o respeito à hierarquia e à disciplina e que também merece o respeito
de todos os cidadãos. Neste momento, junto-me ao Exército Brasileiro
para alertar as autoridades federais de oferecer o suporte ideal e
necessário, tais como equipamentos, investimentos e treinamento, de
modo que o Exército possa consolidar-se plenamente como força
soberana.

Hoje, 25/8/2003, se comemoramos o Dia do Soldado e o
bicentenário do Patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias,
Luís Alves de Lima e Silva, que não detém somente o título de pilar do
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nosso Exército, também foi um brasileiro do qual a Nação deve
muito orgulhar-se, visto quê, além de grande guerreiro e comandante,
possuía sentimentos nobres, que hoje se instalam no coração de cada
Soldado do valoroso Exército Brasileiro.

Cadete aos 15 anos de idade, o futuro Duque de Caxias cursou a
Academia Militar de 1818 a 1821. Em 1822, aos 19 anos de idade, o
jovem Ten. Luís Alves de Lima e Silva recebeu das mãos de D. Pedro
1 a recém-criada bandeira do Império do Brasil e foi, naquele mesmo
ano, escolhido como ajudante do Batalhão do Imperador. Daquele
período em diante, o jovem militar tornou-se Barão, Conde, Deputado,
Brigadeiro, Marquês, General, Comandante, administrador,
pacificador, além de corajoso Oficial, Duque de Caxias, entre muitos
outros títulos. Pertencente a uma linhagem de militares, Duque de
Caxias sempre teve o amor pela Pátria em suas veias, mostrou a
inteligência e valentia de seu comando em diversas ocasiões,
especialmente na revolta conhecida como Balaiada, na Revolução
Farroupilha e na Guerra do Paraguai. Defendeu a Nação brasileira em
todas as ocasiões necessárias e urgentes, sempre fiel às tradições e
aspirações de nossa gente.

Por fim, agradeço ao Presidente desta Assembléia Legislativa,
Deputado Mauri Torres, e à Mesa a oportunidade de prestar esta
homenagem ao valoroso Exército de nosso País. Agradeço também
ao Prof. Avila sua importante participação, bem como ao Cel. Cunha a
habilidade que facilitou os entendimentos para o cerimonial.
Finalmente, parabenizo o Soldado na figura heróica de Duque de
Caxias, patrono maior de nosso Exército, cuja alma imortal jamais
será esquecida pelo povo desta Nação. Parabéns ao glorioso Exército
Brasileiro. Muito obrigado.

Palavras do Gen. Paulo César de Castro
Exm°s Srs. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Rêmolo Aloise, que aqui representa o
Presidente, Deputado Mauri Torres; Vereador Betinho Duarte;
General-de-Divisão Amauri, tão querido em nosso Exército; Décio de
Carvalho Mitre; Sr. Murilo Badaró; Deputado Doutor Viana, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; meus comandados
da 4a Região Militar e da 4a Divisão de Exército, Região Mariano
Procópio; demais autoridades civis; parlamentares que nos honram
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com sua presença; minhas senhoras e meus senhores, quando
entrou em vigor a Lei n°10.641, de 28/1/2003, determinando que seria
inscrito no livro dos heróis da Pátria, que se encontra no Panteão da
Liberdade da Democracia, o nome de Luís Alves de Lima e Silva, o
Duque de Caxias, em comemoração ao bicentenário de seu
nascimento, o Governo brasileiro rendia suas homenagens àquele a
quem, à beira de seu túmulo, assim se referiu o Visconde de Taunay:
"Há muito que narrar! Só a mais vigorosa concisão, unida à maior
singeleza, é que poderá contar os seus feitos. Não há pompas de
linguagem, não há arroubos de eloqüência capazes de fazer maior
essa individualidade, cujo principal atributo foi a simplicidade na
grandeza". Seguiu Taynay: "Carregaram o seu féretro meia dúzia de
soldados rasos; mas, senhores, esses Soldados que circundam agora
a gloriosa cova e a voz que se levanta para falar em nome deles são o
corpo e o espírito de todo o Exército Brasileiro". Era 10 de maio de
1880. Sepultava-se o homem que, ainda em vida e até nossos dias, o
povo, a imprensa, estadistas, chefes militares notáveis, pensadores,
escritores, historiadores militares e civis têm definido, entre outros
títulos, como O Filho Querido da Vitória, O Pacificador, O General
Invicto, O Condestável, A Escora, O Esteio e a Espada do Império do
Brasil, O Duque de Ferro e da Vitória, O Símbolo da Nacionalidade e
O Maior Soldado do Brasil.

Nesta Casa, representativa do povo das Minas Gerais, Assembléia
onde ecoam os exemplos dos inconfidentes, sítio onde se cultua o
sonho de liberdade de outro herói e Soldado do Brasil, o Alferes
Joaquim José da Silva Xavier, patrono cívico da Nação, encontramo-
nos hoje, parlamentares, convidados e nós, os representantes do
Exército de Caxias, para lembrarmos o exemplo deixado por Luís
Alves e perpetuado nas palavras "caxias" e "caxiismo", derivadas de
seu titulo. E o fazemos porque todos deles precisamos, como, com
sabedoria, afirmou o imortal Gilberto Freire. São suas essas palavras:
"Caxiismo não é o conjunto de virtudes apenas militares, mas de
virtudes cívicas comuns a militares e a civis: Os caxias devem ser
tanto uns como os outros. O caxiisrno deveria ser aprendido tanto nas
escolas civis quanto nas militares. E o Brasil inteiro que precisa dele".

O que mais admirar na obra daquele que nasceu na Vila do Porto da
Estrela, na Capitania do Rio de Janeiro, filho do Marechal-de-Campo
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Francisco de Lima e Silva e de Mariana Cândida de Oliveira Belo?
Seu batismo de fogo em Salvador, em 1823, na Guerra da
Independência? Quem sabe a obra pacificadora, iniciada em 1840,
com a vitória no Maranhão, seguida da pacificação das Províncias de
São Paulo e Minas Gerais, em 1842, e concluída no Rio Grande do
Sul, quando depuseram as armas os rebeldes farroupilhas, vencidos
pelo Barão, o que lhe valeu o título de Conde? Tenho dúvidas.

Outros dirão que seu maior legado pode ser encontrado nas
campanhas do Prata. A de 1851-1852, contra Oribe e Rosas, e a da
Tríplice Aliança, de 1865 a 1870, contra o ditador guarani que havia
criado o mais poderoso exército sul-americano da época. Nesta,
empreendera a famosa manobra de Santo Antônio, uma manobra de
flanco, que permitiu flanquear o inimigo pelo Chaco Paraguaio e
vencê-lo sucessivamente em Aval, em Lomas Valentinas, em ltororó e
em Angustura, abrir as portas de Assunção aos exércitos aliados e, na
visão mais pura da ciência militar, definir a sorte da guerra. De lá
regressado, recebe título ímpar da monarquia brasileira, o de Duque,
Duque de Caxias.

Mas esse legado teria sido tão-somente militar, o legado do homem
das armas. Poderiam outros dizer que sua maior lição residiu no
exercício da atividade política, como Senador e como Chefe de
Governo, cargo que exerceu por três vezes, como Chefe do Conselho
de Ministros. Nessas funções, coube-lhe pacificar a questão religiosa,
ao ver aprovado pelo Imperador seu parecer de anistia aos Bispos de
Olinda e de Belém, que haviam sido presos. Afirmou Luís Alves: "O
bem do Estado e da humanidade aconselham o emprego de tão
salutar providência".

Permaneço na dúvida. Qual teria sido sua maior lição?
Estou convicto, contudo, da perenidade de seu legado. Sobre o

valor, a atualidade e a dificuldade de exercitar esse legado, bem
proclamou, em ordem do dia de 25/8/2001, o então Comandante do
Exército: "Quanto custa ser Caxias9 ...O Soldado sabe quanto custa
ser Caxias...

Custa exercitar lealdade, ética, dignidade, espírito público e amor
incondicional ao Brasil, virtudes tão escassas nos dias que correm...

Custa ser Caxias quando se assiste à perversa inversão de valores
em um regime de liberdades no qual só os direitos existiriam e os
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deveres seriam postergados."

Quanto custa? - repetimos.
Mas, senhores parlamentares, autoridades, convidados e

queridíssimo povo de Minas Gerais, hoje os tranqüilizamos ao afirmar
que permanecemos sendo Caxias, como Caxias são os homens de
bem que constroem a nossa Pátria trabalhando anonimamente,
acatando as leis, cumprindo com suas obrigações, pagando impostos,
respeitando conscientemente as autoridades, transmitindo, nos lares,
nas famílias, nas escolas, nas associações e no exemplo de vida, a
mensagem pura, simples, mas exigente do Pacificador.

Estou convicto de que Caxias, mais do Eiue passado, é, sobretudo,
presente. Como ele, é necessário ser intransigente com a desordem,
enérgico com a rebeldia, conciliador nas negociações, humano no
perdão, artífice da integridade nacional. E preciso continuar sendo
Caxias.

Emocionado, agradeço a homenagem que, pelo transcurso do
bicentenário de nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta aos Soldados do
Exército Brasileiro, que exercem suas atividades entre estas
montanhas. Emocionado, lembro que, enfrentando os desafios do
presente, seguiremos o chamado que ele nos fez às margens do
ltororó: "Sigam-me os que forem brasileiros!". Emocionado, afirmo que
o Exército Brasileiro permanecerá sendo o braço forte e a mão amiga
com que podem contar todos os patrícios. Emocionado, conclamo-os
a que perseveremos sendo Caxias. Emocionado, afirmo que, a
exemplo do Duque, nós seremos eternamente Soldados e
pacificadores. Muito obrigado, Minas Gerais.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento o Sr. Presidente,

juntamente com o Deputado Doutor Viana, entregarão ao General-de-
Divisão Paulo César de Castro placa alusiva à homenagem, com os
seguintes dizeres: "Integração nacional e liberdade são as marcas do
Exército Brasileiro, o braço forte na defesa dos ideais da Nação e a
mão amiga presente nos momentos difíceis. A Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais comemora o bicentenário do nascimento
do Duque de Caxias - Patrono do Exército - e o Dia do Soldado,
prestando homenagem aos profissionais que são o esteio da
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soberania nacional".

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação da
Banda do Exército, que interpretará o Hino a Caxias, sob a regência
do Maestro 1°-Ten. Teófilo Helvécio, acompanhada das vozes dos
militares presentes.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta às autoridades e aos
demais convidados os agradecimentos pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 26, às 8h30min, e
para a reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO TITULAR DO

IPEM, EM 10/7/2003
Às 116h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Tereza Lara, Sidinho do Ferrotaco, Ivair Nogueira e Fábio
Avelar (substituindo este ao Deputado Carlos Pimenta, por indicação
da Liderança do BPSP), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sidinho do Ferrotaco, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes- A Presidência informa que a reunião se destina
a proceder a argüição pública do Sr. Antônio Barbosa da Costa,
indicado para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Pesos e
Medidas de Minas Gerais - IPEM. A Mensagem n° 64/2003 é
redistribuída ao Deputado Ivair Nogueira. A Presidência destina esta
parte da reunião a ouvir o indicado, e registra-se a presença do Sr.
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Antônio Barbosa da Costa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Ivair Nogueira, relator da indicação, para suas indagações.
Logo após, passa a palavra aos demais Deputados, para que façam
suas perguntas, e ao indicado, para as respostas e os
esclarecimentos, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e do indicado, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2003.
Sidinho do Ferrotaco, Presidente - Maria Tereza Lara - Ivair

Nogueira - Fábio Avelar.	 -
ATA DA 9 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS

ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 19/8/2003
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e Leonardo
Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Biel Rocha e Mauro Lobo. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater aspectos da política ambiental e a responsabilidade técnica
e administrativa na ocorrência de acidentes ambientais e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: fax do Secretário de
Estado dos Transportes, Deputado Agostinho Patrúss, do
Subsecretário de Desenvolvimento M ínero-Metalúrgico e Política
Energética da Secretaria de Meio Ambiente, Femando Lage de Meio,
do Chefe de Gabinete do DNIT, José Henrique Sadok de Sã, e do
Auditor Seccional do IDENE, Paulo Célio Abreu Júnior, e oficio do
Secretário Executivo da CEDEC-MG, Ten. Cel. PM José Geraldo de
Azevedo Lima, justificando sua ausência nesta reunião. A seguir, a
Presidente informa que serão ouvidos nesta reunião os Srs. José
Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça e Presidente
da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente;
Roberto Messias Franco, Gerente-Executivo do IBAMA; limar Bastos
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Santos e Joaquim Martins da Silva Filho, respectivamente,
Presidente e Procurador-Chefe da FEAM; Luiz Augusto Barcelos
Almeida, Superintendente de Meio Ambiente da CEMIG; Valter Vilela
Cunha, Superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da
COPASA; João Paulo Pires Vasconcelos e José Maria Soares da
FTIEMG e CUT - Vale do Aço; Ana Luiza Dolabela de Amorim
Mazzini, do Conselho Regional de Química - 2 Região; Carlos Alberto
Santos Oliveira, da FAEMG; João Carlos de Meio, Consultor de
Gestão Ambiental do 1BRAM; Ricardo Castilho, Secretário Executivo
da Câmara da Indústria Mineral da FIEMG e Assessor do
SINDIEXTRA; Jorge Valente, professof da UFOP; João César
Cardoso do Carmo e Miguel Angelo dos Santos Sá, respectivamente,
Gerente-Técnico e Conselheiro do CREA-MG; Alexandre de Oliveira,
Supervisor de Estudos e Projetos do Meio Ambiente do DNlT6a UNIT;
Leonardo Mitre Alvim de Castro, Chefe da Divisão de Regulação e
Controle do IGAM; Plauto Pontes e Altair de Carvalho,
respectivamente, Analista de Desenvolvimento Agrário li-Divisão de
Estudos e Projetos e Analista de Desenvolvimento Agrário III, da
RLJRALMINAS; Heitor Schiavon Cougo, Engenheiro Agrônomo do
IMA, e José Fernando Neves Domingues, Coordenador Técnico da
EMATER-MG. Na condição de autora do requerimento que deu
origem ao debate, a Presidente tece as considerações iniciais e, em
seguida, recebe do Presidente da FEAM, relatório do levantamento de
barragens no Estado cadastradas junto à FEAM; do Coordenador
Técnico da EMATER, propostas para a redução da ocorrência de
acidentes ambientais; do representante da FAEMG, propostas para
aprimoramento da gestão ambientai no Estado de Minas Gerais, e do
Gerente Técnico do CREA-MG, propostas para a elaboração do
relatório final desta Comissão. Logo após, a Presidente passa a
palavra aos convidados, cada um por sua vez, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2003.
Leonardo Quintão, Presidente - Leonardo Moreira - Doutor Ronaldo -
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Fábio Avelar.
ATA DA 16 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 20/8/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças,
Maria Tereza Lara e Weliton Prado, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Leonardo Moreira
e Maria Tereza Lara. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e a debater o Projeto de Lei n° 39/2003. O Presidente
informa que, no dia 19, designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para
relatar os Projetos de Lei n os 43 e 320/2003 e a Deputada Ana Maria
para relatar o Projeto de Lei n° 326/2003. Passa-se à 3 Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados três
requerimentos: um do Deputado Paulo Piau, solicitando a realização
de reunião para debater o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica no Estado; e dois, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando no primeiro, o agendamento de audiência com o Ministro
de Estado da Educação, para discutir o FIES e outros assuntos de
interesse do Ensino Superior no Estado; e, no segundo, voto de
congratulações com o Diretor-Geral do IGA, pelo lançamento do livro
"O espaço geográfico de Minas Gerais: uma visão cartográfica".
Submetidos a votação, são aprovadas as redações finais dos Projetos
de Lei n os 257, 653 e 710/2003. O Presidente destina esta parte da
reunião ao debate do Projeto de Lei n° 39/2003. Registra-se a
presença dos Srs. Felipe Stábile, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado da Educação; Major PM Antônio de Carvalho Pereira, da
PMMG; Rosely Fantoni Silva, Chefe do Serviço de Educação do
Usuário da Via do DER-MG; Adilson Aguido, Chefe do Serviço de
Habilitação do DETRAN-MG; Eduardo Lucas, Gerente de Educação
para o Trânsito da BHTRANS; e Luiz Carlos Vaz, da Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros de MG e do Programa de
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Reeducação de Acidentes no Trânsito, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente concede a palavra ao Deputado
Leonardo Moreira, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Weliton Prado.
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 20/8/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Roberto Ramos, Célio Moreira e Marília Campos,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Biel Rocha, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Ronaldo,
Laudelino Augusto e Maria José Haueisen. 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 o
Projeto de Lei n° 98/2003, do Deputado Federal Fernando Gabeira,
em tramitação na Câmara dos Deputados, e acusa o recebimento da
seguinte correspondência: fax da Sra. Emely Vieira Salazar,
Presidénte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -
CONEDH-MG -, convidando os membros da Comissão para a
realização da plenária das entidades civis de defesa dos direitos
humanos, no dia 19/8/2003, para escolha dos três representantes da
sociedade civil que comporão o Conselho Estadual de Defesa Social;
exemplar do jornal "Partilha" do Centro Santo Dia de Direitos
Humanos da Arquidiocese de São Paulo, dos meses de julho-
agosto/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
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Deputado Durval Angelo, em que solicita sejam agendadas visitas
dessa Comissão às carceragens da Polícia Militar que menciona, para
averiguação das condições dos presos e desses estabelecimentos
prisionais, e em que solicita seja enviado voto de pesar à família do
embaixador Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário da ONU para os
Direitos Humanos, por seu falecimento vítima de um atentado
terrorista ao Quartel Geral da ONU em Bagdá, Iraque. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a
presença dos Srs. Fernando Gabeira, Deputado Federal; Gabriela
Silva Leite, Coordenadora da. Rede Brasileira das Profissionais do
Sexo-PS; Roberto Chateaubriand Domingues, Vice-Presidente do
GAPA-Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS; Jully Peppy, Presidente
da Associação das Profissionais do Sexo de Belo Horizonte; Dos
Anjos Pereira Brandão, Coordenadora-Geral das Profissionais do
Sexo de Belo Horizonte; Mônica Bara Maia, Presidente da ONG Musa
- Mulher e Saúde; Vereador Antônio Carlos Pereira; Vereadora Maria
Lúcia Scarpelli; Vereador Lincoln Pereira Nascimento; Santa Luzia
Liberato e Sônia Hott, profissionais do sexo. O Presidente tece suas
considerações iniciais, como autor do requerimento que deu origem
ao debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convidados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Biel Rocha - Sidinho do Ferrotaco.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 20/8/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanessa Lucas, Antônio Júlio e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à i 8 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 do Projeto de Lei n° 166/2003 no 20 turno
(relatora: Deputada Maria Tereza Lara, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Requerimento n° 1.150/2003. 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, 27 de agosto de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Antônio Júlio - Maria Tereza Lara.

ATA DA 78 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 22/8/2003

As 14h10min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
São Lourenço os Deputados Maria José Haueisen, Laudelino Augusto
e Márcio Passos, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen,
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 e
formatar uma deliberação sobre a exploração de águas em estâncias
hidrominerais, simultaneamente com a reunião das Câmaras Técnicas
do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Em seguida, a
Presidente registra a presença dos Srs. João Bosco Senra, Secretário
de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente; João César de
Freitas Pinheiro, Diretor-Geral Adjunto do DNPM; Pedro Paulo
Barreiros Ama, Promotor de Justiça da 18 Vara de São Lourenço;
Marcelo Nassif, Diretor de Desenvolvimento Mineral da COMIG; Luiz
Augusto Lima Silveira e Cássio Mendes, respectivamente Presidente
da Câmara Municipal e Vereador de São Lourenço; Deputado Federal
Odair Cunha; Marcelo Marques, Gerente da Empresa de Aguas São
Lourenço; Carlos Faccina, Diretor de Assuntos Corporativos da Nestlé
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Ltda., Leila Carvalho Gomes, Presidente da Câmara Técnica de
Procedimentos de Outorga do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do IGAM, e
Tenente Gilson José Fonseca Pereira, Comandante da Polícia
Florestal de São Lourenço, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. Na condição de autora do requerimento que deu origem ao
debate, a Deputada Maria José Haueisen tece as considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Doutor Ronaldo, Presidente - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -

Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°57/2003

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em exame, doDeputado Alencar da Silveira Jr., dispõe
sobre alteração da Lei n° 10.379, de 10/1/91, que reconhece
oficialmente a linguagem codificada na Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS - como meio de comunicação objetivo e de uso corrente.

O projeto de lei foi encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo n°
1, que apresentou.

Vem a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do disposto no ad. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por escopo introduzir na Lei n°

10.379, de 10/1/91, dispositivo relacionado à qualificação dos
servidores para o atendimento aos deficientes auditivos e estabelecer
as fontes de recursos financeiros a serem utilizados para esse fim.
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A citada lei, além de reconhecer a LIBRAS como meio de

comunicação objetiva e de uso corrente no Estado, determina a
presença de intérpretes dessa língua nas repartições públicas
voltadas para o atendimento externo e a inclusão da LIBRAS no
currículo da rede pública estadual de ensino, nos cursos de Magistério
e de formação superior nas áreas de ciências humanas, médicas e
educacionais e nas instituições que atendem ao aluno portador de
deficiência auditiva.

A LIBRAS tem todos os componentes pertinentes às línguas orais e
atende aos requisitos científicos para ser considerada instrumental
lingüístico. Convém salientar que a sua difusão seria benéfica
sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental, já que se sabe
que a aprendizagem dessa língua no lar, durante a primeira infância,
contribui para o aprendizado da língua oral como segunda língua para
os surdos.

A Constituição Federal prevê, no art. 206, 1, a igualdade de
condições de acesso e permanência na escola. Assim, toda escola
deve atender aos princípios constitucionais e não pode excluir
nenhum aluno em razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou
deficiência.

No seu art. 208, III, a Constituição Federal estabelece que a
integração dos portadores de deficiência na redE regular de ensino
será implementada no ensino médio por meio a qualificação dos
professores e da adaptação das escolas que ito a construção,
condições físicas, mobiliário, equipamentos e mal riais pedagógicos.
A diretriz, portanto, é de plena integração de pessoas com
necessidades especiais em escolas regulares e, excepcionalmente,
atendimento em classes e escolas especializadas. Nesse caso, serão
observadas diretrizes específicas estabelecidas no capítulo sobre
educação especial e nos Parâmetros Curriculare Nacionais. Dessa
maneira, é necessária a preparação do corpo docente e do corpo
técnico e administrativo das escolas, de modo a suprir a demanda
existente, com a capacitação de pessoal para o atendimento aos
educandos especiais nas creches, pré-escolas, centros de educação
infantil, escolas regulares de ensino fundamental, médio e superior,
assim como nas instituições especializadas e em outras instituições.

No âmbito federal, a Lei Federal n° 10.436, de 24/4/2002, determina,
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no parágrafo único do art. 1, que "deve ser garantido, por parte do
poder público em geral e empresas concessionárias de serviços
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como meio de comunicação
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil", e
no art. 40, que "o sistema educacional federal e os sistemas
educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem
garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do
ensino superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS,
como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs,
conforme legislação vigente".

Entretanto, apesar de toda essa legislação, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e do Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais - INEP -' dos 6 milhões de
crianças e adolescentes podadores de algum tipo de deficiência,
apenas cerca de 80 mil estão na escola.

A carência de profissionais que possam atender os deficientes
auditivos ultrapassa os muros escolares: também os órgãos e
entidades públicas que prestam atendimento ao público externo
precisam de intérpretes da língua de sinais. Considerando que o
Estado deve dar condições para integrar os deficientes em todas as
áreas da sociedade, é imprescindível que essa carência seja suprida.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que toda geração de
despesa seja acompanhada da fonte de recursos que a financiará.
Como a capacitação de servidores públicos na língua de sinais
envolve gastos com materiais didáticos, contratação de instrutores e
demais itens necessários à implantação de cursos contínuos de
aperfeiçoamento, ao se implementarem as medidas propostas será
necessário indicar as possíveis fontes financiadoras, sob pena de
infringir os dispositivos da citada lei. A estrutura do Centro de
Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento às
Pessoas com Surdez - CAS -' com sede em Belo Horizonte,
implantado por meio da Resolução n° 346 da Secretaria da Educação,
de 7/11/2002, que é responsável pela capacitação e pelo
aperfeiçoamento dos profissionais da educação, pode ser utilizada
para o treinamento de outros servidores públicos. Além disso, há a
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possibilidade de convênios com instituições nacionais e
internacionais. Tanto o aproveitamento de uma estrutura já existente
quanto a celebração de convênios poderão adequar esse
aperfeiçoamento de servidores às diretrizes da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, em seu art. 26,
determina 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; e,
no art. 53, II, assegura às universidades o direito de fixar os currículos
dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais
pertinentes. Nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, de nível médio e superior, do sistema
estadual de ensino será incluído o ensino da LIBRAS. Esses cursos
preparam profissionais que, futuramente, no exercício de suas
profissões, conviverão com deficientes auditivos. E, portanto,
imprescindível a aquisição desse conhecimento.

Convém observar que o objetivo do autor ao apresentar esta
proposição é o de qualificar tanto os servidores públicos que prestam
serviços de atendimento ao público externo quanto os professores da
rede pública estadual, o que, a nosso ver, deve ser preservado, razão
pela qual mantivemos o treinamento dos servidores públicos em geral.

Em Minas Gerais, a Lei n° 10.379 precisa ser aperfeiçoada para se
adequar às diretrizes da LDB e da Lei de Responsabilidade Fiscal,
bem como determinar a capacitação de servidores públicos para
atendimento aos deficientes auditivos. De fato, a capacitação de
profissionais é medida necessária, uma vez que, segundo
especialistas, o ideal seria haver um professor auxiliar intérprete da
língua de sinais para cada cinco alunos deficientes auditivos.

Com o objetivo de elaborar uma norma em consonância não só com
a Constituição Federal, mas também com as normas
infraconstitucionais, apresentamos o Substitutivo n° 2. Como as
modificações à Lei n° 10.379 são muito substanciais, esse substitutivo
propõe a sua revogação e cria uma nova lei.

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

5712003, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO N°2

Reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, a linguagem
codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - como meio de
comunicação objetivo e de uso corrente.

Art. 1° - Fica reconhecida oficialmente, pelo Estado de Minas Gerais,
a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS - e outros recursos de expressão a ela associados, como
meio de comunicação objetivo e de uso corrente.

Art. 20 - Os órgãos e entidades da administração pública estadual
direta e indireta do Estado, responsáveis pela formação de recursos
humanos, capacitarão servidores públicod para serem intérpretes da
língua de sinais.

§ P - A estrutura do Centro de Capacitação de Profissionais de
Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez - CAS - poderá
ser utilizada para a capacitação prevista no "caput" deste artigo.

§ 20 - No setor destinado a prestar atendimento ao público externo
dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e
indireta e nas empresas concessionárias de serviços públicos haverá
pelo menos um servidor público intérprete da LIBRAS.

Art. 30 - Nos cursos de formação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, de nível médio e superior, do sistema
estadual de ensino será incluído o ensino da LIBRAS.

Art. 4° - Na rede estadual de ensino haverá pelo menos um
professor intérprete da língua de sinais para cada grupo de cinco
alunos deficientes auditivos.

§ 1° - A LIBRAS não excluirá o ensino da modalidade escrita da
língua portuguesa.

§ 2° - No caso de a escola possuir recursos tecnológicos que
suplementem esse ensino, o número de professores intérpretes da
LIBRAS pode ser inferior ao estabelecido no "caput" deste artigo.

Art. 5° - Cópia desta lei será afixada em local visível no setor de
atendimento ao público externo de órgãos e entidades da
administração pública estadual direta e indireta e nas empresas
concessionárias de serviços públicos.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário e, em especial,

a Lei n°10.379, de 10/1/91.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria

- Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°66/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Maria José Haueisen e Padre João, o
Projeto de Lei n°66/2003 visa a alterar dispositivos da Lei n° 12.812,
de 28/4/98, que regulamenta o art. 194 da Constituição do Estado,
que determina a assistência social às populações de áreas inundadas
por reservatórios.

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

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição pretende alterar a Lei n° 12.812, de 1998, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
segundo o qual "o Estado promoverá plano de assistência social às
populações de áreas inundadas por reservatórios." A Lei n° 12.812
institui o Programa de Assistência Social às Famílias atingidas pela
construção de barragens em Minas Gerais, obrigando as empresas
construtoras a elaborar um relatório de impacto social, indenizando as
famílias afetadas e proporcionando condições para que elas
continuem produzindo nas novas áreas de assentamento. O projeto
em tela persegue o aperfeiçoamento da referida lei, propondo
alterações que garantam a efetividade dos programas de assistência
social.

A proposição pretende, conforme disposto nó art. 5 0 , criar uma taxa
de expediente, na forma do art. 90, inciso 1, da Lei n° 6.763, de 1975,
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE -, para custear as despesas do Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS - na atividade de análise e fiscalização do
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Plano de Assistência Social - PAS. Esse plano deve ser
apresentado pelo construtor da barragem sempre que houver
solicitação de licenciamento ambiental para a sua construção. O
substitutivo aprovado pela Comissão do Trabalho estabelece o
acréscimo, na Tabela A da Lei n° 6.763, de 26112175, de um item que
prevê a cobrança dessa taxa em favor da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, no valor de 6.000 UFEMGs, ou
R$ 7.494,00.

Sobre a criação de taxas, deve-se considerar, inicialmente, que
qualquer alteração tributária deve constar na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, nos termos do art. 165 da Constituição da
República. Quanto a esta exigência, verifica-se que o art. 34 da Lei n°
14.684 de 30/7/2003, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para 2004, estipula que o Poder
Executivo poderá enviar à Assembléia Legislativa projetos de lei sobre
matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a
legislação vigente, com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares
federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais.

Atendendo ao princípio da anterioridade tributária, que preconiza
que nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro
em que tenha sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, o art.
70 do projeto estabelece que a cobrança da taxa de análise e
fiscalização do PAS produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
exercício subseqüente ao da aprovação da lei.

No intuito de aperfeiçoar o projeto, apresentamos duas emendas ao
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão do Trabalho. A primeira
condiciona a concessão de licença de instalação à apresentação do
cronograma de implantação do PAS, com ações relativas à solução de
questões que atingem as pessoas afetadas pelo empreendimento. A
segunda permite o reassentamento dos que se dedicam à agricultura
familiar e dos atingidos que queiram se dedicar a essa atividade, por
ter sido seu meio de subsistência afetado pelo empreendimento.

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

66/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão do Trabalho, com as seguintes Emendas no

s 1 e 2.
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EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1

Dê-se ao § 20 do art. 5° da Lei n°12.812, de 28 de abril de 1998, de
que trata o art. 30 do Substitutivo n° 1, a seguinte redação:

"Art. 30 - ................
Art. 50 - .................
§ 2° - A Licença de Instalação - LI - fica condicionada à

comprovação, pelo CEAS, do cumprimento, por parte do
empreendedor, do cronograma de implantação do PAS até essa fase,
o que inclui o planejamento das ações relativas à solução das
questões atinentes às pessoas atingidas pelo empreendimento, em
especial a aquisição de terra e o reassenta'mento.".

EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Dê-se ao inciso V do art. 60 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998,

de que trata o art. 30 do Substitutivo n° 1, a seguinte redação:
"Art. 3°-
Art. 60 - ...................
V - O reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles

que se dedicam à agricultura familiar ou queiram se dedicar a essa
atividade, por ter sido seu meio de subsistência afetado pelo
empreendimento, mesmo quando exercida em terrenos de terceiros,
observadas:

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo
município ou na mesma região do empreendimento, em condições
melhores que as anteriores;

b) o direito de participação de comissão representativa dos
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para
reassentamento.".

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 101/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em pauta
torna obrigatória a afixação em restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos afins de cartaz com informações sobre a quantidade
média de calorias das porções dos alimentos comercializados e de
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tabela explicativa sobre a quantidade de calorias que deve ser
ingerida diariamente pelos indivíduos, de acordo com o sexo e idade.

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação.

Em observância do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento
Interno, cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer.

Fundamentação
Conforme salienta o autor, o objetivo da proposição sob comento é

prevenir a obesidade através de informação à população sobre as
calorias contidas nos alimentos comercializados em lanchonetes,
restaurantes e similares.

O projeto encontra respaldo na Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 -
Código de Defesa do Consumidor -, que contempla o direito do
consumidor de receber informação acerca do produto adquirido - no
caso em análise, informações básicas que devem ser prestadas sobre
os alimentos comercializados.

No seu art. 30, o projeto em tela, em obediência à legislação
pertinente, dispõe que as despesas decorrentes da execução da
futura lei serão incluídas no orçamento anual. Considera-se que essas
despesas serão irrelevantes, resumindo-se basicamente na
fiscalização, porquanto o ônus de colocar o cartaz é do
estabelecimento privado.

Com o objetivo de aprimorar a proposição, conscientizando as
pessoas do valor nutritivo dos alimentos, estamos oferecendo ao final
a Emenda n° 1. A Emenda n° 2, que também apresentamos, trata da
dilatação do prazo para regulamentação da futura lei.

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

10112003 no 10 turno, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo:
"Art. 1°	...............
§ 3° - O cartaz mencionado indicará a composição do alimento

oferecido, especificando a porcentagem de proteínas, gorduras e
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carboidratos.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°130/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe institui no currículo escolar da rede estadual conteúdo relativo
à formação musical em braile.

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

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva incluir no currículo das escolas

integrantes da rede estadual de ensino médio e fundamental conteúdo
relativo à formação musical dos alunos, alcançando inclusive os
portadores de deficiência visual. Para estes, será oferecido ensino
musical em método braile.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que relata em seu parecer que,
conforme resolução da Secretaria de Estado da Educação,
interpretando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB -, a educação artística e musical será ministrada pelos
Conservatórios Estaduais de Música. A referida resolução estabelece
ainda que a educação musical e artística será ministrada por meio da
articulação das Superintendências Regionais de Ensino - SREs - com
as escolas de ensino fundamental e médio. As SREs editarão normas
para dinamizar a inserção da formação musical no currículo escolar.
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Afirma ainda essa Comissão que, consoante alguns educadores,

é necessário que a escola amplie os conhecimentos do aluno sobre a
cultura local, a cultura dos vários grupos que formam a Nação e a de
outros povos. Dessa forma, não é conveniente privilegiar a música em
detrimento das outras linguagens artísticas.

Assim, a Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que envolve o
ensino como um todo, além de introduzir alguns aspectos que não
foram tratados pelas normas vigentes. O primeiro seria a
obrigatoriedade do ensino da arte em todas as séries dos níveis
fundamental e médio. Outro aspecto a ser considerado é o incentivo à
instrução artística sintonizada com as vocações locais e regionais.

Quanto à repercussão financeira da proposição, pudemos verificar
que as providências necessárias à sua consecução pelo Estado se
resumem à flexibilização dos recursos disponíveis na rede pública de
educação, porquanto a lei orçamentária em vigor contempla dotações
que poderão fazer jus às despesas decorrentes da futura lei.

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

13012003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°223/2003

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
pauta, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.844/2001,
acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei n° 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, foi o projeto
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade com a Emenda n° 1, que
apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o ad. 102, V, do
Regimento Interno.
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Fundamentação

A Lei n° 13.188, de 20/1/99, que dispõe sabre a proteção, a auxílio e
a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências, visa à proteção de homens, mulheres e crianças vítimas
de todas as formas de violência criminalizadas pela legislação penal
em vigor. O projeta de lei em tela propõe um tratamento diferenciado
às vítimas de crimes de natureza sexual, tipificados nos arts. 130 e
213 a 220 do Código Penal, que caracterizam, respectivamente, o
perigo de contágio venéreo (art. 130), o estupro (art. 213), o atentado
violento ao pudor (art. 214), a posse sexual mediante fraude (art. 215),
o atentado ao pudor mediante fraude (art. 216), a sedução (art. 217), a
corrupção de menores (art. 218), o rapto violento ou mediante fraude
(art. 219) e o rapto consensual (art. 220).

A modificação que a autora da proposição em tela pretende
introduzir na referida lei objetiva garantir às vítimas desses crimes
uma proteção diferenciada, ao preceituar que, em se tratando dos
tipos penais estabelecidos nos arts. 130 e 213 a 220 do Código Penal,
os exames médicos periciais que se fizerem necessários sejam
realizados em hospital conveniado com o poder público, onde a vítima
receba, ainda, assistência médica e psicológica. Após analisar esse
dispositivo, a Comissão de Constituição e Justiça propôs a Emenda n°
1, incorporando os hospitais públicos como local para atendimento a
essas vítimas, com o que concordamos.

No mesmo espírito de assistência às vítimas de violência sexual,
dispõe a proposição que se faça o transporte da pessoa nessas
condições em veículo descaracterizado, minorando, assim, o
constrangimento próprio a tais casos.

Interessa lembrar que se encontra em tramitação nesta Casa o
Projeto de Lei n° 44/2003, que dispõe sobre a realização de cirurgia
plástica reparadora pelos hospitais da rede pública estadual em
mulheres vítimas de violência e dá outras providências, o que amplia a
proteção pretendida pelo projeto de lei em análise. Ressalte-se,
também, que a Secretaria da Saúde lançou recentemente um
programa voltado às vítimas de violência sexual, disponibilizando um
serviço de disque-denúncia e promovendo ações profiláticas contra
doenças sexualmente transmissíveis. O programa ainda garante a
distribuição gratuita de contraceptivos de emergência.



745
Entendemos, então, que o projeto de lei em pauta partilha com

propostas em curso no Legislativo e no Executivo Estaduais o objetivo
de propiciar às vítimas de violência sexual uma proteção diferenciada.

Os dispositivos que se pretende instituir serão, dessa forma, de
grande importância na assistência a essas pessoas, o que
possibilitará o aprimoramento da Lei n° 13.188.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 223/2003

em 10 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Durval Angelo, Presidente e relator - Biel Rocha - Sidinho do

Ferrotaco.	 -
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°305/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria, o projeto de lei em epígrafe
altera dispositivos da Lei n° 11.393, de 611194, com alterações
posteriores da Lei n° 12.281, de 31/8/96, que cria o Fundo de
Incentivo à Industrialização - FIND - e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
manifestou-se pela aprovação da proposição, na sua forma original.

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

Fundamentação
No contexto de políticas públicas, o Fundo de Incentivo à

Industrialização - FINID - é um instrumento financeiro que se insere na
lógica do desenvolvimento endógeno, que consiste na introdução de
inovações tecnológicas e organizacionais na base produtiva e no
tecido empresarial, a fim de tornar possível uma aceleração do ritmo
do crescimento econômico e da geração futura de empregos.

O FIND visa a promover o desenvolvimento e a modernização do
parque industrial do Estado, por meio de suporte financeiro. Os
recursos do Fundo destinam-se à implantação do Programa de
Integração e Diversificação Industrial e Agroindustrial - PRO-
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INDUSTRIA -, do Programa de Indução à Modernização Industrial -
PROIM - e de outros programas que atendam à finalidade do FIND.

O FIND beneficia empresas com projetos de investimento para
implantar ou expandir sua unidade industrial ou agroindustrial que
propiciem evolução tecnológica, melhoria de qualidade e aumento de
produtividade e também empresas com projeto de recuperação, bem
como iniciativas que objetivem o aumento do valor agregado dos
empreendimentos, elevando o grau de competitividade da indústria
mineira.

Trata-se de um fundo de natureza e individualização contábeis,
rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis para investimento fixo e capital de giro.

O projeto de lei em tela tem por objetivo alterar a contrapartida de
recursos do beneficiário, financeiros ou não. Atualmente, a lei
estabelece que estes serão de, no mínimo, 10% do investimento fixo,
deixando o percentual final em aberto a critério do administrador.

A proposição em pauta pretende estabelecer que, para empresas
localizadas nos vales do Jequitinhonha, do São Mateus, do Mucuri e
na região Norte, seja exigida uma contrapartida de 10% do
investimento fixo, e para empresas localizadas nas demais regiões do
Estado, a contrapartida será de 20%.

Entendemos ser procedente a fixação em 10% da exigência da
contrapartida para as regiões mais carentes do Estado, visto que
nelas é difícil levantar recursos, tratando-se de um importante
mecanismo para atrair empreendimento e reduzir as desigualdades;
entendemos ser conveniente permitir que, nas demais regiões
carentes do Estado, independentemente da localização geográfica,
possam ser concedidos financiamentos com essa mesma
contrapartida. Assim, propomos a instituição do índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - como critério para
esses financiamentos.

Ademais, entendemos também que, para as regiões mais
desenvolvidas do Estado, aquele percentual da contrapartida exigida
deve ser fixado em lei, e não deixado a critério do poder discricionário
do administrador.

Por outro lado, os financiamentos das empresas localizadas nos
vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri gozam de
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reajuste monetário subsidiado de, no máximo, 60% do menor
reajuste adotado em outras regiões do Estado.

O projeto em tela pretende incluir como destinatários deste benefício
os municípios da região Norte. Entendemos procedente o pleito, visto
que essa região apresenta características semelhantes àquelas;
porém desejamos, analogamente, que o benefício seja concedido em
vista da carência do município, e não em vista de sua localização
geográfica. Assim, propomos para esse reajuste também o critério do
IDH-M.

Finalmente, consubstancializamos estas propostas, aperfeiçoando o
projeto original, no Substitutivo n° 1, redigido na conclusão desta peça
opinativa.

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

Projeto de Lei n° 305/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei n° 11.393, de 6 de janeiro de 1994, e suas alterações
posteriores, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os incisos 1 e IV do art. 6 0 da Lei n° 11.393, de 6 de janeiro

de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60 - .......................................

- para financiamentos de inversões fixas, será exigida do
beneficiário a seguinte contrapartida, em função do índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M:

a) 10% (dez por cento) do investimento, no caso de empresa
localizada em município com IDH-M igual ou inferior a 0,700;

b) 15% (quinze por cento) do investimento, no caso de empresa
localizada em município com IDH-M superior a 0,700 e inferior ou
igual a 0,800;

c) 20% (vinte por cento) do investimento, no caso de empresa
localizada em município com IDH-M superior a 0,800;

IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder
Executivo, garantindo-se às empresas localizadas nos municípios com
IDH-M inferior ou igual a 0,700 um reajuste de, no máximo, 60%
(sessenta por cento) do menor reajuste adotado em outras regiões do
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Estado.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o

inciso 1 do art. 60 a que se refere o ad. 3 0 da Lei n° 12.281, de 31 de
julho de 1996.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°361/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o projeto de lei em análise,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.370/2001,
dispõe sobre a obrigatoriedade de placas de sinalização nas rodovias
estaduais.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos lindes de sua competência.

Fundamentação
A proposição sobre a qual nos debruçamos objetiva obrigar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a colocar placas de sinalização nas estradas estaduais,
indicando o hospital mais próximo e a distância até ele. Pretende-se,
com a adoção da medida, facilitar e acelerar o socorro às pessoas
vitimadas pela crescente violência no trânsito.

Emerge da leitura dos pareceres exarados pelas Comissões
anteriores que é finalidade precípua do DER-MG assegurar soluções
adequadas de transporte de pessoas, bens e serviços, tendo como
prioridade a segurança do usuário. Em decorrência de suas
competências, a autarquia é, no Estado, a entidade executiva
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rodoviária responsável pela implantação, pela manutenção e pela
operação do sistema de sinalização de tráfego, previsto no Código de
Trânsito Brasileiro. Entre as placas de sinalização que compõem o
'referido sistema, e cuja implantação compete ao DER-MG, incluem-se
as placas de orientação de destino, das quais trata a proposição em
foco.

Depreende-se, pois, que o Estado já se vê obrigado a providenciar a
sinalização das rodovias estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao propor no Substitutivo n° 1
que as placas com indicação do hospital mais próximo devem ser
colocadas ao longo das rodovias, a uma distância máxima de 201km
uma da outra, busca disciplinar a sua distribuição, o que se nos
afigura perfeitamente razoável. Contudo, entendemos que essa
distância, por a considerarmos muito pequena, deve ser alterada, o
que faremos por meio de emenda oferecida na parte conclusiva deste
parecer.

Pela ótica financeiro-orçamentária, a adoção da medida preconizada
pelo projeto não enseja criação de nova despesa de caráter
continuado, não conflitando com as exigências previstas nos arts. 16 e
17 da Lei Complementar n°101, de 4/5/2000.

Ainda, a Lei n° 14.595, de 22/1/2003, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado , destina a quantia de R$
499.983,00 ao controle do desempenho da infra-estrutura rodoviária,
objetivando a segurança do cidadão e o conforto do usuário, objeto
dessa proposição.

Dessa forma, entendemos que a proposição em tela não encontra
óbice à sua aprovação, visto existir dotação orçamentária específica
para o fim a que se destina.

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

361/2003 no 10 turno, com a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 1° - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - colocará, ao longo das rodovias estaduais,
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a uma distância de 40 quilômetros uma da outra, as placas de
orientação de destino a que se refere o Anexo II da Lei n° 9.503, de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a indicação do
hospital mais próximo com infra-estrutura adequada para atendimento
de vitimas de acidentes de trânsito.".

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N°380/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em pauta,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.002/2000,
dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA.

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer, em obediência ao art.
188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva alterar o escalonamento do

recolhimento do IPVA. O Decreto n° 39.387, de 1998, estabelece que
tal escalamento se dará conforme a placa do veículo.

Em obediência a tais normas, a Secretaria de Estado da Fazenda
tem expedido resoluções relativas a cada exercício financeiro, fixando
o prazo para o pagamento do tributo conforme o final da placa.

Pelo projeto em tela, essa sistemática fica alterada por uma lei que
fixa os prazos para pagamento do IPVA. Consoante dispõe o art. 1 0 da
proposição, os veículos com placa de final 1, 2 e 3 teriam o imposto
recolhido no mês de março; os com placa de final 4, 5 e 6, no mês de
abril; e os com placa final 7, 8, 9 e 0, no mês de maio. Tal medida não
implica a renúncia de receita de que trata a Lei de Responsabilidade
Fiscal, mas tão-somente modificações nas datas de recolhimento do
IPVA.

A proposição é procedente, mormente quando se considera que no
início do ano as despesas dos chefes de família são elevadas, com
gastos escolares e IPTU, entre outros. A dilatação do prazo para
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recolhimento do referido tributo daria tempo aos cidadãos para
recomporem o seu orçamento.

Com o objetivo de assegurar ao contribuinte o direito de recorrer
quando este discordar do valor da base de cálculo do IPVA, publicada
pelo Poder Executivo, apresentamos, ao final deste parecer, a
Emenda n° 1, que assegura ao contribuinte o direito de pagar o
imposto parcelado ou com desconto, quando interpuser recurso e o
resultado ainda não tiver sido publicado na data do vencimento da
primeira parcela ou do vencimento da cota única.

Para combater a perda de receita de IPVA incidente sobre os
veículos destinados a locação, causada pela guerra fiscal, este relator
propõe a Emenda n° 2, que propõe seja autorizada a redução da
alíquota do IPVA, hoje de 2%, para até 1%. O dispositivo proposto não
fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a maior parte da frota dos
veículos pertencentes às locadoras existentes no Estado é emplacada
em outros Estados, ficando a receita do IPVA com o Estado que
efetuou o emplacamento. A medida possibilitará o incremento de
receita, pois, ao igualar a alíquota com a dos outros Estados, quando
forem adquiridos novos veículos, ou por ocasião da troca da frota
dessas locadoras, estas serão incentivadas a emplacar em nosso
Estado os veículos a serem locados em Minas Gerais.

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

380/2003 no 1° turno, com as seguintes Emendas nos 1 e 2.
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O art. 9° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 9°- ....................................
§ 1° - É assegurado ao contribuinte a apresentação de recurso no

caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de 30 dias
contados da publicação das tabelas.

§ 20 - Publicada a decisão do recurso, após a data do vencimento da
primeira parcela ou da cota única com desconto, terá o contribuinte o
prazo de 15 dias contados da publicação para o pagamento, sendo-
lhe assegurados os benefícios previstos no art. 11 desta lei.".

EMENDA N°2
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Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O art. 10 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido do § 2°, passando o parágrafo único a § 10:
"Art. 10- ...................................
§ 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
prevista no inciso III deste artigo para até 1% (um por cento).".

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Chico Simões.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PRODETO DE LEI N°586/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela
autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de ICMS na hipótese
que menciona.

Publicado em 5/4/2003, foi primeiramente distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas n os 1 e
2.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer de
mérito, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço visa conceder isenção do ICMS nas

operações relativas à compra de automóvel novo de passageiro, de
produção nacional, com motor até 127 HP de potência, destinado a
representante comercial.

Para que o benefício seja concedido o projeto estabelece alguns
critérios, entre eles a necessidade do exercício profissional e a
utilização do veículo na atividade profissional.

O autor justifica o benefício à categoria citada enfatizando os
grandes desafios do representante comercial no exercício da sua
profissão e a necessidade da redução dos custos de sua atividade.

Inicialmente devemos salientar que, nos termos do art. 155, § 2°,
inciso XII, "g", da Constituição Federal e da Lei Complementar n° 24,
de 711/75, recepcionada pelo art. 34, § 8 1 , do Ato das Disposições
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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.

Infelizmente, tais exigências legais não estão contempladas no
projeto em escopo.

Embora o autor tenha tido a nobre intenção de beneficiar uma
categoria específica - a dos representantes comerciais -, sua
pretensão esbarra em impedimentos legais intransponíveis.

Conclusão
Pelo razões acima expostas, somos pela rejeição do Projeto de Lei

n° 586/2003.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Marília

Campos - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°614/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto em questão
acrescenta dispositivo à Lei n°10.419, de 1611191, que concede passe
livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade
superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal e dá outras
providências.

Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e Justiça,
esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
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Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que concluiu pela
aprovação do projeto de lei na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de
sua competência, conforme disposto no art. 108, c/c o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão objetiva tornar obrigatória que, nos terminais

rodoviários e nos pontos de ônibus do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros, a afixação de cartazes com o conteúdo
da Lei n° 10.419, de 1991, que modificou a redação do art. l' da Lei
n° 9.760, de 20/4/89. O projeto estabelece ainda as penalidades a
serem aplicadas no caso de descumprimento dessa obrigação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, que,
além de fazer pequenos ajustes relativos à técnica legislativa, retira a
obrigatoriedade da exposição dos cartazes nos pontos de ônibus, por
considerar tal proposta de difícil execução, devido à grande
quantidade de pontos.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, à qual
compete examinar o mérito da proposição, observa que é necessária
a inclusão, no projeto, de dispositivos que obriguem a divulgação do
benefício concedido aos deficientes físicos, mentais e visuais e às
pessoas com idade superior a 65 anos, no que se refere ao uso do
transporte coletivo intermunicipal, visto que muitos beneficiários não
têm recorrido ao passe livre por desconhecimento desse direito.

Do ponto de vista financeiro, não haverá impacto sobre o erário, pois
os custos da execução do disposto na futura lei, além de serem
irrisórios, recairão sobre os responsáveis pela administração dos
terminais rodoviários.

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

614/2003, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião

Helvécio - Marília Campos.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°752/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífica, o projeto de lei em tela
proíbe a compra e revenda, por estabelecimento comercial, de farinha
de trigo com adição de mandioca ou derivados.

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

Em seguida foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1.

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por fim impor limites à

comercialização de farinha de trigo com adição de subprodutos
derivados da mandioca em sua composição.

A matéria foi amplamente analisada pela Comissão de Constituição
e Justiça, que relata que em recente estudo a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - reconheceu tanto a viabilidade
econômica como nutricional desse tipo de adição. Essa instituição
aponta uma durabilidade maior dos produtos preparados com os
subprodutos da mandioca. No caso dos pães, por exemplo, é possível
o armazenamento com manutenção de qualidade pelo dobro do
tempo.

Afirma, ainda, essa Comissão que a comercialização tanto de fécula
como de farinha de raspa não pode ser proibida, sob pena de
flagrante violação do art. 170 da Constituição da República. Desse
modo a Comissão de Constituição e Justiça não acolheu o projeto na
forma original, considerando que a legislação vigente não contém
restrições à comercialização dos subprodutos da mandioca, e
ofereceu o Substitutivo n° 1.

Esse último preserva o direito do consumidor frente à
comercialização de farinha de trigo adicionada com fécula ou a farinha
de raspa.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em
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exame não provoca impacto e não ensejando despesas para os
cofres públicos. Os encargos decorrentes da futura lei serão de
responsabilidade dos estabelecimentos comerciais.

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

752/2003 no P turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Sebastião

Helvécio - José Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 26/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dimas Fabiano, notificando o falecimento do Sr.
Angelo Airam Roquim, ocorrido em Varginha, em 24/8/2003. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento do Sr.
Silvério Rocha Rabelo, ocorrido nesta Capital, em 15/8/2003. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 66 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 27/8/2003
Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Oficio - 28 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 989 a
1 .00012003 - Requerimentos n os 1.227 a 1.243/2003 - Requerimentos
dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, André
Quintão, Leonardo Moreira (9), Dinis Pinheiro, Pastor George,
Adaiclever Lopes e Domingos Sávio - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Transporte, de Defesa do Consumidor, de
Administração Pública, de Saúde, do Trabalho e de Assuntos
Municipais - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico
Simões, Fábio Avelar, Rogério Correia, José Milton e Sargento
Rodrigues - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente (2) - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
ri0 15.582 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira (9), Dinis Pinheiro, André Quintão, Dalmo Ribeiro
Silva e Pastor George; deferimento - Requerimento do Deputado
Adalciever Lopes; indeferimento - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; designação de comissão de
representação - Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão;
deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento; discurso do
Deputado Miguel Martini - Requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
Encerramento - Ordem do dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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
- A Deputada Marília Campos, 2'-Secretária "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIO
De Prefeitos Municipais, Deputados e municipalistas, solicitando que

o Projeto de Lei n° 23/2003, do Deputado Dinis Pinheiro, seja
colocado na ordem do dia.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N° 98912003
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias Amigas

do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no Município de Sete
Lagoas.

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

Voluntárias Amigas do Hospital Municipal - AVHOM -, com sede no
Município de Sete Lagoas.

Art. 2 0- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de agosto de 2003.
Doutor Ronaldo
Justificação: A Associação das Voluntárias Amigas do Hospital

Municipal - AVHOM - vem prestando à comunidade sete-Iagoana
relevantes serviços.

Além do apoio fraterno, através da visita e da palavra amiga aos
pacientes, a Associação lhes empresta cadeiras de rodas, cadeiras
para banho, muletas e colchões d'água.

Para os mais carentes a Associação presta assistência material,
com oferecimento de remédios, roupas, alimentos e exames
laboratoriais.

Fundada em 917/97, a AVHOM não tem fins lucrativos, os cargos de
direção não são remunerados e são ocupados por pes oas idôneas,
como atesta o Presidente da Câmara Municipal.

Assim, a Associação preenche os requisitos para o seu
reconhecimento como entidade de utilidade pública, conforme os
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

- 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° 990/2003
Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura

na Região do Norte de Minas e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Região do Norte de Minas.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura na Região do Norte de Minas, criado por esta lei, todos os
municípios da região Norte de Minas Gerais.

Art. 20 - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na região do
Norte de Minas visa a:

- incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o
consumo de frutas;

II - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que
visem à melhoria da qualidade e produtividade da fruticultura, nas
diversas fases de produção e beneficiamento;

III - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos
municípios participantes, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional e
capacitação voltados para a fruticultura.

Art. 30 - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Norte de Minas:

- estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo
entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação,
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização do
produto;

II - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição de
certificados de qualidade;

III - implantar sistema de informação de mercado, interligando
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão
dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das
plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

V - destinar recursos específicos para a pesquisa, a inspeção
sanitária, a assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita
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para a agricultura familiar;

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a implantação de
agroindústrias, em especial de empreendimentos autônomos
pequenos e médios e de cooperativas ou associações de produtores;

XI - facilitar aos produtores carentes de recursos, às cooperativas e
às associações de produtores o acesso ao crédito nas instituições
públicas de fomento do Estado.

§ 1° - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser celebrados
convênios e contratos com entidades de direito público ou privado que
desenvolvam atividades nas áreas de atuação do programa.

§ 20 - O Estado deverá instituir linhas de financiamento a projetos de
investimento e custeio com custo compatível com seu propósito social.

Art. 40 - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores
rurais, as indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura
na Região do Norte de Minas e que efetivamente se integrem nos
objetivos estabelecidos no art. 2 0 .

Art. 50 - 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.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: A fruticultura tornou-se um dos mais atrativos

investimentos do campo brasileiro nas duas últimas décadas. Isto
devido às condições de clima favoráveis, o que permite produzir
praticamente todos os tipos de frutas, muitas delas durante todo o
ano.

A criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do
Norte de Minas tem como objetivo incentivar a fruticultura e as
agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, com geração de
renda e aumento na oferta de emprego, o que contribuirá para o
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desenvolvimento econômico, social e cultural da região.

Com o crescimento da produção, a região necessita de um centro de
pesquisa agrícola para identificação das melhores variedades a serem
exploradas, assim como para adaptação e validação de novas
tecnologias de produção para as nossas condições específicas. São
cultivadas, entre outras, espécies como banana, coco, goiaba, manga,
maracujá, pinha, tangerina e uva.

E necessário agregar valor à produção com o beneficiamento e a
industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de
desenvolver a economia regional.

Outra questão importante se refere ao incentivo aos pequenos e aos
médios produtores, estimulando-se a criação de associações e
cooperativas de produção e facilitando-se o acesso ao crédito.

Portanto, a fruticultura é fundamental para alavancar o
desenvolvimento do Norte de Minas, o que proporcionará melhor
qualidade de vida para a população, com geração de novos empregos
e renda.

Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 991/2003
Dispõe sobre a presença de acompanhante no processo do parto

nos hospitais da rede pública ou conveniados do Sistema único de
Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Os hospitais públicos ou conveniados do Sistema único de

Saúde - SUS - devem garantir o direito à presença de acompanhante
à gestante no processo do parto.

§ 1° - Entende-se por processo de parto os períodos de admissão,
pré-parto, parto e pós-parto imediato.

§ 2° - A cada gestante será garantido o direito à escolha de um
acompanhante que deverá ser orientado, em especial por médicos,
equipe de enfermagem e demais profissionais que compõem a equipe
de saúde do Sistema único de Saúde - SUS.

§ 30 - Cabe à Secretaria da Saúde estabelecer intercâmbios com
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universidades	e	hospitais	universitários,	visando	ao
desenvolvimento de pesquisas, campanhas educativas sobre o tema e
assinatura de convênios, se necessário.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2003.
Ana Maria Resende
Justificação: As mais recentes pesquisas indicam que a presença de

um acompanhante nas etapas do parto pode diminuir em 50% as
taxas de cesariana, em 20% a duração do trabalho de parto, em 60%
os pedidos de anestesia, em 40% o uso da oxitocina e em 40% o uso
do fórceps, compensando os gastos que podem advir com a
permissão da presença desse acompanhante.

Trata-se de uma iniciativa positiva advinda da importância do direito
da mulher na escolha da pessoa que mais lhe convém, no momento
do parto, atendendo às particularidades socioculturais que compõem o
universo das famílias e das relações sociais visando a assegurar às
gestantes tranqüilidade e bem-estar.

Não há como questionar a importância de um acompanhante de
confiança da gestante no processo do parto, já que neste momento
sublime da vida da mulher a sensibilidade fica extremamente elevada,
o que, sem o devido apoio, pode dar causa a partos complicados e
sofridos.

Em face do exposto, conto com a sensibilidade e o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 992/2003
Altera a Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989, alterada pela Lei n°

10.419, de 16 de janeiro de 1991, que concede passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do
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Estado, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 10 da Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989, alterado

pela Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1° - Fica concedido passe livre aos deficientes físicos, mentais
e visuais, às pessoas com idade superior a sessenta e cinco anos e
aos doadores de sangue no transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo único - Os doadores de sangue terão direito ao passe livre
desde que comprovem que o transporte se destina à doação.".

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 25 de agosto de 2003.
Gil Pereira
Justificação: São constantes os apelos para incentivar a doação de

sangue, não só no Estado de Minas Gerais como em todo o território
nacional. Entretanto as dificuldades encontradas pelos doadores são
inúmeras, e uma delas é relacionada ao transporte. A maioria da
população, de baixa renda, não tem condições de arcar com despesas
de transporte para locomoção aos centros de coleta de sangue, o que
impede que milhares de pessoas sadias e bem-intencionadas sejam
doadoras, o que, lamentavelmente, leva outros milhares de pessoas à
morte.

Segundo informações dos centros de coleta, existe falta constante
de tipos sangüíneos específicos, e a grande maioria dos doadores
cadastrados não tem condições financeiras para custear o transporte
até os postos de doação.

Acreditamos que a aprovação deste projeto em muito contribuirá
para amenizar o problema. Assim, contamos com o apoio dos nobres
colegas à aprovação da matéria.

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

PROJETO DE LEI N° 993/2003
Autoriza a renegociação das dívidas dos municípios do Estado com
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a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica autorizada a renegociação das dívidas dos municípios

mineiros com a Companhia de Saneamento do Estado de Minas
Gerais - COPASA-MO.

§ 1° - A dívida constituída no período compreendido entre 2001 a
2004, dos municípios pertencentes aos vales do Jequitinhonha e
Mucuri e ao Norte de Minas, poderá ser paga em até cem parcelas
mensais, iguais e consecutivas.

§ 2° - O valor de cada parcela não será inferior a 20 UFIRs (vinte
Unidades Fiscais de Referência).

§ 30 - O saldo devedor dos parcelamentos em curso poderá ser
repactuado, nos termos desta lei.

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

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003.
Gil Pereira
Justificação: A administração municipal tem encontrado grandes

dificuldades para saldar seus débitos com as empresas públicas,
principalmente levando-se em conta que a totalidade da receita, na
grande maioria dos municípios, é direcionada ao pagamento de
pessoal, que, com o aumento do salário mínimo, sofreu um impacto
de 20%, tendo em vista que a maioria dos servidores das Prefeituras
recebem o salário mínimo.

Os débitos com a COPASA têm sido parcelados em números não
suficientes para quitação pelos municípios, fazendo com que estes se
tornem inadimplentes e causadores de prejuízo aos cofres do Estado.

As regiões dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e a do Norte de
Minas, por se tratar das mais pobres do Estado, merecem um
tratamento diferenciado. Proposições relativas ao repasse do ICMS
têm tramitado nesta Casa visando um repasse proporcional à
arrecadação do município, o que vem beneficiar os mais prejudicados
sem causar lesão aos cofres dos mais favorecidos. Esta proposição
também busca beneficiar a região menos favorecida do Estado,
tratando com desigualdade os desiguais para alcance de um equilíbrio
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econômico, financeiro e social entre todos os municípios mineiros.
O parcelamento dos débitos como proposto beneficiará tanto os
municípios, permitindo o cumprimento da obrigação, quanto o Estado,
pois a inadimplência diminuirá e a arrecadação aumentará.

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

PROJETO DE LEI N° 994/2003
Declara de utilidade pública a entidade Banda de Música

Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de Piedade
de Ponte Nova.

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

Música Corporação José Ferreira Gomes, com sede no Município de
Piedade de Ponte Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 2003.
Ivair Nogueira
Justificação: A Banda de Música Corporação José Ferreira Gomes é

uma entidade civil com personalidade jurídica própria e sem fins
lucrativos que não remunera os membros de sua diretoria, nem
distribui lucros, vantagens nem bonificação a seus dirigentes,
associados ou mantenedores, conforme estatuto e atestado
apresentados.

Fundada em 19/6/85, a entidade teve seu estatuto alterado em
18110/89, conforme documentação anexa, encontrando-se em pleno e
regula funcionamento há mais de dois anos, prestando relevantes
serviços à comunidade de Piedade de Ponte Nova, abrilhantando
solenidades religiosas, cívicas, culturais e recreativas, divulgando o
nome e a cultura do Município de Piedade de Ponte Nova em suas
apresentações, incentivando o gosto pela música e aprimorando
conhecimentos sobre essa arte.

Por atender, com base na documentação apresentada, aos
requisitos exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade
por certo contará com o apoio dos nobres pares desta Casa, a que lhe
seja concedido o título declaratório de utilidade pública.
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- 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° 995/2003
Declara de utilidade pública o Conselho Central N. Sra. das Graças

de Pouso Alegre, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Pouso Alegre.

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

Sra. das Graças de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de agosto de 2003.
Laudelíno Augusto
Justificação: O Conselho Central N. Sra. das Graças de Pouso

Alegre é o órgão que administra e coordena as Conferências de São
Vicente de Paulo no Sul de Minas, que somam 34, e 8 asilos,
sediados em 26 cidades da região. Sua importância se evidencia
facilmente, já que as Conferências de São Vicente de Paulo são
células de instituição tradicional e já culturalmente arraigada no
cotidiano dos brasileiros, pelos princípios cristãos que norteiam suas
ações e pela dedicação incontestável de seus membros às causas da
caridade e do resgate social dos menos favorecidos.

A assistência estende-se, na região, a 480 idosos carentes, internos
nos 8 asilos, e a 360 famílias que recebem apoio material e espiritual
dos membros das Conferências, pelas quais o Conselho é
responsável juridicamente.

Com estes esclarecimentos, temos a honra de apresentar aos
nobres Deputados nossa proposição, propugnando pelo seu
acatamento e aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões e 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 NI° 996/2003
Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com a União,

com o objetivo de assumir o gerenciamento e a prestação de serviços
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relativos à infra-estrutura aeroportuária existente no território
mineiro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a firmar convênios

com a União, com o objetivo de assumir o gerenciamento e a
prestação de serviços relativos à infra-estrutura aeroportuária
existente no território mineiro.

Parágrafo único - A prestação dos serviços de infra-estrutura
aeroportuária a que se refere este artigo poderá ser objeto de parceria
público-privada, nos termos da legislação específica.

Art. 20 - A assunção do gerenciamento de cada aeroporto deverá ser
objeto de convênio específico, do qual constem:

a) as obrigações do Estado e da União;
b) o prazo de duração do acordo;
c) a forma de transferência, para o setor privado, das

responsabilidades pela prestação dos serviços;
d) o órgão ou entidade do Poder Executivo responsável pela

execução do convênio;
e) as responsabilidades pela inadimplência do acordo.
Art. 30 - O Governo do Estado definirá, mediante decreto, as

unidades prioritárias para a assunção do gerenciamento,
considerando-se o tráfego aéreo e a importância da unidade para a
economia regional.

Parágrafo único - Fica definida a assunção do gerenciamento do
Aeroporto Regional da Zona da Mata como o projeto piloto do modelo
de gerenciamento definido nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto visa colaborar com os órgãos competentes

da União, no que se refere à aplicação, no Estado, da política
aeronáutica nacional, com o planejamento da rede aeroportuária do
Estado, respeitando a política de coordenação geral dos transportes e
a legislação específica.

Contam-se entre seus objetivos: projetar, construir e administrar
aeroportos do Estado, mediante delegação, concessão ou autorização
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do Ministério da Aeronáutica; arrecadar tarifas aeroportuárias, por
delegação do Ministério da Aeronáutica; aplicar as normas legais,
técnicas e administrativas, baixadas pelas autoridades federais;
desempenhar, direta ou indiretamente, todas as demais atividades
ligadas à Aeronáutica, de competência do Estado ou que lhe forem
delegadas; atender às necessidades da sociedade relativas à infra-
estrutura aeroportuária e aeronáutica, primando pela qualidade,
segurança, competitividade e rentabilidade; melhorar a qualidade dos
serviços e produtos com vistas à maior satisfação dos clientes e
parceiros; fortalecer o relacionamento com as comunidades das
regiões circunvizinhas aos aeroportos; otimizar a rentabilidade dos
negócios em cada um dos aeroportos; ampliar a oferta de serviços e
produtos atentando para as necessidades dos clientes e as
oportunidades de mercados; investirem infra-estrutura aeroportuária e
de navegação aérea, atualizando-a e mantendo-a em harmonia com o
meio ambiente e o patrimônio histórico; garantir a operacionalidade da
infra-estrutura aeroportuária e de navegação aérea, com elevado nível
de segurança e de funcionalidade, para melhor atender aos clientes e
parceiros; capacitar e valorizar as pessoas e garantir adequadas
condições de trabalho, mantendo elevado nível motivacional e de
comprometimento com as diretrizes e os objetivos empresariais, e
otimizar a aplicação de recursos financeiros na expansão,
modernização e manutenção dos aeroportos, buscando novas opções
com parcerias.

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

PROJETO DE LEI N° 997/2003
Altera a Lei n° 14.608, de 23 de janeiro de 2003, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica revogado o parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.608,

de 23 de janeiro de 2003, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Sem-Peixe o imóvel que especifica.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de agosto de 2003.
Mauri Torres
Justificação: A Lei n° 14.608, de 23/1/2003, autorizou o Poder

Executivo a doar ao Município de Sem-Peixe o imóvel que menciona,
que pertenceu ao Município de Dom Silvério, do qual fazia parte o
Distrito de Sem-Peixe, hoje emancipado. Em 1968, o Município de
Dom Silvério doou o imóvel ao Estado. Em janeiro do corrente ano, foi
promulgada a Lei n° 14.608, que autorizou o Estado a doar esse
imóvel ao Município de Sem-Peixe. Ocorre que a referida lei vinculou
a doação à finalidade prescrita no parágrafo único do seu art. 1°.
Entretanto, faz-se necessário observar que o imóvel já pertencia a
Sem-Peixe, que, à época, era um distrito do Município de Dom
Silvério. Assim, ao invés de doação com encargo, que vincula para
sempre a destinação do imóvel, entendemos que o mais correto é
autorizar a doação sem encargo, já que, no caso concreto, ela será,
na realidade, equivalente a uma simples reversão. Por isso, contamos
com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 998/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga área

remanescente do imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Caratinga área de 14.106,38m 2 (quatorze mil cento e seis vírgula trinta
e oito metros quadrados), situada na R. João Horácio Alves, sin°,
nesse município, com 117,70m (cento e dezessete metros e setenta
centímetros) de frente e confrontando-se pela direita, numa extensão
de 115,38m (cento e quinze metros e trinta e oito centímetros), com a
R. Hélio de Souza Fernandes; pela esquerda, numa extensão de
110,40m (cento e dez metros e quarenta centímetros), com o Hospital
Nossa Senhora Auxiliadora; e nos fundos, numa extensão de 141,36m
(cento e quarenta e um metros e trinta e seis centímetros), com a
Escola Estadual José Augusto Ferreira.

§ 10 - A área objeto da doação de que trata esta lei é integrante do
imóvel registrado com o n° 54.233, a fls. 167 do livro 3-E, no Cartório
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de Registro de Imóveis da Comarca de Caratinga.

§ 20 - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à
implantação de núcleo habitacional para moradores de baixa renda.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no §
20 do art. V.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2003.
Mauro Lobo
Justificação: O imóvel do qual se pretende doar parte ao Município

de Caratinga, com área total de 42.000m 2, foi doado ao Estado em
1959 pelo Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora, conforme escritura
pública de doação datada de 26/1/59.

Ocorre que parte desse imóvel encontra-se atualmente ocupada por
unidade escolar estadual, estando os remanescentes 14.106,38m2
completamente ociosos.

A vista dessa circunstância e considerando que o Município de
Caratinga não dispõe de recursos para abrigar as famílias cujas
moradias foram destruídas pelas enchentes que assolaram a cidade
no início deste ano, o Prefeito Municipal, ciente da responsabilidade
social do município para com as vítimas, pretende agora utilizar
aquela área sem uso para a implantação de núcleo habitacional, como
parte dos esforços despendidos pela Prefeitura Municipal para
socorrê-las.

Note-se que algumas das famílias, absolutamente sem recursos ou
opção para conseguir um abrigo, instalaram-se na área desocupada
junto ao prédio escolar.

Para que o Prefeito possa sanar essa situação irregular e dar
efetividade ao seu intento, é imperioso que aplique recursos próprios
do Município de Caratinga no imóvel, o que só será possível se o
domínio do terreno for transferido à municipalidade.

Ressaltamos que a solução apresentada pelo projeto de lei para o
problema consiste na alienação do imóvel mediante doação onerosa,
vale dizer, impõe-se ao donatário a obrigação de dar ao imóvel
destinação condizente com o interesse público.
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Pelo relatado, estamos confiantes em que os nobres colegas

parlamentares haverão de prestar incondicional apoio à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 999/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Botelhos 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

Botelhos o imóvel situado nesse município, na Praça Gabriel Botelhos,
73, constituído de um prédio de dois pavimentos, sendo o superior
residencial e o térreo comercial, com área construída de 328,45m2
(trezentos e vinte e oito metros quadrados e quarenta e cinco
decímetros quadrados), e terreno com área retificada judicialmente de
572,60m2 (quinhentos e setenta e dois metros quadrados e sessenta
decímetros quadrados), conforme Matrícula n° 947, no livro 2E , a f Is.
101 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Botelhos.

Parágrafo único - O imóvel destina-se à instalação definitiva da
Câmara Municipal de Botelhos e do Serviço Integrado de
Administração Tributária e Fiscal - SIAT.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei pertencia à extinta

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais.
Com a extinção desse estabelecimento bancário, o imóvel foi

incorporado ao patrimônio do Estado, estando hoje cedido à Prefeitura
Municipal de Botelhos, para instalação da Câmara Municipal e do
Serviço Integrado de Administração Tributária e Fiscal - SIAT.

O município deseja obter a doação do imóvel para proceder às
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reformas necessárias, objetivando a instalação definitiva do Poder
Legislativo do município em sede própria.

Assegura o município a instalação do SIAT nas dependências do
imóvel.

Assim espero o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.000/2003
Dá denominação à rodovia que liga o Distrito de Aparecida de

Minas, no Município de Frutal, à BR-153.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Jerônimo Heitor de Assunção a

rodovia que liga o Distrito de Aparecida de Minas, no Município de
Frutal, à BR-1 53.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 2003.
Zé Mala
Justificação: Nascido em Uberaba, a 13/8/15, Jerónimo Heitor de

Assunção passou a infância e a juventude no Município de Prata,
onde se casou com Paula Heitor Assunção e teve cinco filhos.

Somente em 1948 mudou-se para a Fazenda Cerradão, próximo ao
Distrito de Aparecida de Minas, no Município de Frutal. Na época, a
região era praticamente despovoada, e Jerônimo Assunção abriu,
pessoalmente, a golpes de foice e enxadão, um acesso à fazenda.

Devido a esse espírito dinâmico e empreendedor e a sua natural
tendência à liderança, o fazendeiro conquistou a confiança da
população frutalense e tornou-se figura tradicional da política local,
chegando a exercer por quatro vezes o mandato de Vereador e uma
vez o de Prefeito Municipal.

Deve-se a ele a realização de importantes obras de infra-estrutura
no município, entre as quais se destacam a construção das estradas
que ligam o Distrito de Aparecida de Minas à Rodovia MG-255 -
também conhecida por estrada do Mato Preto - e ao povoado de Boa
Esperança e a construção de várias pontes e mata-burros na região.
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Jerônimo Assunção notabilizou-se, também, como ativo defensor

da transformação do Povoado de Aparecida de Minas em distrito; foi
um dos baluartes da implantação de sistema de telefonia e ferrenho
defensor da educação, principalmente na área rural, pois sempre tinha
um professor na sua fazenda, mantido o mais das vezes com recursos
próprios, para que os filhos dos trabalhadores não ficassem sem
estudo.

Entusiasta apreciador do folclore e da música mineiros, foi
Presidente da Festa do Peão Boiadeiro e era carinhosamente
conhecido, no meio artístico e social, como 'Uerônimo das Moças",
pelo seu espírito jovem e brincalhão.

Essa inolvidável personalidade pública, falecida em 1992 aos 76
anos, nos deixa um legado de abnegada dedicação ao próximo; nada
mais justo, portanto, que lhe dediquemos homenagem duradoura,
emprestando seu nome a um bem público.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.227/2003, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteando seja

solicitada ao Presidente da FEAM a apuração das condições
ambientais da Indústria Santa Terezinha, situada no Bairro Campina
Verde, em Contagem.

N° 1.228/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Delegado Titular da Divisão de Repressão a Tóxicos e
Entorpecentes a liberação das visitas ao detento Edivaldo Cardoso
Coutinho.

N° 1.229/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Chefe da Polícia Civil denúncia formulada pelo Sr.
Ricardo Lúcio Pereira.

N° 1.230/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Subsecretário de Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social denúncia relativa à situação do detento
Fábio Estevan Machado.

N° 1.231/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Subsecretário da Administração Penitenciária da
Secretaria de Defesa Social denúncia formulada pela detenta Ivone
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Fagundes Gouveia.

N° 1.232/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Militar com vistas a que
sejam tomadas providências em relação à representação feita a esse
órgão pelo Sr. Helvécio Soares Pereira contra o Sargento Ramos.

N° 1.233/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam
feitas novas investigações sobre o desaparecimento do Sr. Dionas
Lopes, ocorrido em 12/8/2001, em ltaúna.

N° 1.234/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Subsecretário de Admtnistração Penitenciária com
vistas a que seja dado ao preso Antônio Sérgio Souto Bernardo o
tratamento médico de que estaria necessitando.

N° 1.235/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio Vieira de
Mello, em Bagdá - Iraque -, em 19/8/2003.

N° 1.23612003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à liberação de recursos
paraos Hospitais Universitários de Minas Gerais.

N° 1.23712003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Frente Parlamentar da Saúde no Congresso
Nacional com vistas ao fornecimento direto de medicamentos aos
pacientes da doença de "gaucher", mediante cadastro a ser feito pelo
Ministério da Saúde.

N° 1.23812003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Planejamento e à Secretária da Educação com vistas ao
sobrestamento da Resolução n° 428/2003, da Secretaria da
Educação.

N° 1.23912003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao credenciament p do
Centro de Queimados de Santo Antônio do Monte no Sistema único
de Saúde. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.240/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à instalação de uma
unidade do Corpo de Bombeiros no Município de Santa Antônio do
Monte. (- A Comissão de Segurança Pública.)
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N° 1.241/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede
Globo Minas pelos seus 35 anos de existência. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.242/2003, do Deputado Zé Mala, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de ltuiutaba
pelo aniversário de emancipação político-administrativa desse
município.

N° 1.243/2003, do Deputado Zé Mala, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Monte
Alegre de Minas pelo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja a Carta de
Minas encaminhada à bancada mineira e aos demais parlamentares
no Congresso Nacional. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, André Quintão, Leonardo Moreira (9), Dinis
Pinheiro, Pastor George, Adalclever Lopes e Domingos Sávio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Defesa do Consumidor, de Administração Pública,
de Saúde, do Trabalho e de Assuntos Municipais.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais Deputados da

Mesa, Deputados e Deputadas, pessoas que nos assistem das
galerias e através da TV Assembléia, inscrevi-me neste momento
justamente para falar a respeito de emenda que estamos propondo à
lei que estipula a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador e dos Secretários. Sabemos que a remuneração dos
agentes políticos, não só do Executivo, mas também do Legislativo e
do Judiciário, é composta de subsídios e verbá indenizatória. A verba
indenizatória é o recurso colocado à disposição de cada elemento do
Poder para que possa exercer sua função. Mas, para que façamos jus
a ela, temos que comprovar que tivemos despesa. Não somos contra.
Para ser Deputado, Juiz, Promotor, Secretário, Governador, temos
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que nos deslocar, gastar com funcionários, gasolina, diárias. Não
somos contra isso, desde que seja algo criterioso, conforme esta Casa
já fez, através da Resolução n° 5.200, que deixa claro o teto dessa
verba indenizatória, regulamentando o que pode cobrir. Acontece,
porém, que temos lei votada nesta Casa, a Lei n° 13.200, de 1999,
época em que foi estipulada a remuneração dos agentes políticos de
todos os Poderes. Nesta lei há um artigo que não podemos permitir
que continue em vigor por ser intolerável. O art. 2 0 diz: "Ficam
mantidos os serviços assegurados na data desta lei aos membros dos
Poderes...Correto. Ficam mantidos gastos com funcionários,
telefone, combustível e diárias. Até aí, tudo bem; porém, o artigo tem
um complemento que é uma indecência. Ficam mantidos também
os valores indenizatórios dos serviços não prestados pela respectiva
administração, necessários ao desempenho da representação,
segundo sua natureza e abrangência". Quer dizer, fica assegurado o
que já tem e também recebe pelo que não fez.

Vejo aqui o Mourão, a Marília Campos, o Sargento, o Pimenta, entre
outros. Não é possível concordarmos com isso, num momento em que
a sociedade pede, mais do que nunca, transparência. Esta Casa tem
dado mostras disso. Tenho que dar esse meu testemunho. Desde o
início do ano estou aqui como Deputado. A Mesa tem agido de
maneira corretíssima. Mas não podemos permitir que isso continue
amparado em lei porque estamos legalizando que, ao final do ano,
possam ratear as sobras, entre os membros dos Poderes, dos
recursos que vieram exatamente para serem gastos no exercício da
função.

Com essa emenda não estamos propondo que se acabe com a
verba indenizatória, importante e necessária para que possamos
desempenhar a nossa função. No entanto, não é possível que
tenhamos algo que legalize o rateio da sobra. Isso não acontece
somente aqui, ocorre também no Poder Executivo, no Judiciário, no
Tribunal de Contas e no Ministério Público.

Que vai adiantar o teto salarial se continuarmos a legalizar essa
situação. Há uma lei que determina que as sobras do orçamento
sejam rateadas, no final do ano.

A Deputada Marília Campos (Em aparte)* - Deputado Chico Simões,
estive lendo a emenda que V. Exa. apresentou e também o parecer
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dado a essa emenda. A título de contribuição, quero fazer algumas
reflexões que V. Exa. já iniciou neste debate que julgo da maior
importância. Os Deputados têm o subsídio e a verba indenizatória,
mas têm mais verbas para custear a sua ação parlamentar. Quais são
essas outras verbas? Nos últimos sete meses, os Deputados teriam
direito a receber, a título de material de consumo, de postagem,
reprodução e telefonia, R$6.432,00, mensalmente. Juntando os sete
meses, cada Deputado teve, para custeio de sua ação parlamentar,
quotas no valor integral de R$38.592,00. Para exercer a sua atividade
parlamentar, o Deputado ainda tem custeado número de funcionários
nos valores próximos de R$31.600,00, ao 'mês. Tudo isso são gastos
que a Assembléia Legislativa tem para custear a ação parlamentar.
Então, além do subsídio fixo, temos verbas indenizatórias, estrutura
de gabinete e a quotas.

Quero parabenizá-lo por essa emenda porque veda o rateio de
sobra orçamentária. Se não utilizo os R$6.432,00 a que tenho direito
mensalmente, para onde vão esses recursos? Se não utilizo a
estrutura global de gabinete, para onde vai essa sobra orçamentária?
Parabenizo V. Exa. pela emenda que apresenta, porque moraliza os
gastos que temos na Assembléia Legislativa. Muito obrigada.

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, companheira Manha.
Não estou fazendo denúncia de que esse rateio já tenha acontecido
na Casa. Até porque seria atitude leviana de minha parte, uma vez
que sou Deputado há apenas seis meses. Quero crer que nós, na
Assembléia Legislativa, já regulamentamos através da Resolução n°
5.200, que deixa claro onde podemos gastar e qual o valor da nossa
verba.

A lei, entretanto, abrange todos os Poderes. Não podemos ficar
preocupados apenas com o Legislativo, que está próximo, e que
estamos fiscalizando. Mas isso legaliza a situação em todos os
Poderes. Quando conversei com o Vice-Presidente Rêmolo Aloise,
fiquei surpreso, porque disse que votou contra, já que o Governador
não queria emenda à matéria que enviou à Casa.

O Poder Legislativo tem que ser harmônico com o Executivo, mas
não podemos andar de joelhos. No entanto, o que mais me
surpreendeu foi que, no relatório do Vice-Presidente Rêmolo Aloise, S.
Exa. colocou em minha boca algo que não está contido na minha
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justificativa, na minha emenda e muito menos no que quero. S.
Exa. disse que quero flexibilizar e aumentar os ganhos.

Muito pelo contrário, pode ser que não me tenha feito entender.
Faço questão de ler a emenda e de dizer à Mesa e a toda a
Assembléia que, se tiverem melhor redação, não tenho vaidade de ser
o pai dessa emenda. Quero plagiar o nosso Vice-Presidente, que diz:
"Não me interessa a cor do gato, interessa-me que cace o rato".
Então, não me interessa quem proporá a emenda, mas que esta
cumpra seu papel, para que possa moralizar a administração do
recurso público. Minha emenda pareceu-me clara. Faço questão de lê-
la: "Dê-se a seguinte redação ao art. 2 0 e seus parágrafos. Art. 2° -
Serão prestados aos membros dos Poderes, pelas respectivas
administrações, serviços necessários ao desempenho da
representação, segundo sua natureza e abrangência, vedada
indenização por serviços não prestados". O que quis dizer? Não quero
impedir que as pessoas fiquem cerceadas de recursos para
desempenhar o seu papel. Quero ter recursos para ser Deputado.
Quero locomover-me, ter condições de dialogar, de colocar papel e
imprensa. Isso, então, está assegurado. "§ 1° - "O disposto no 'caput'
deste artigo aplica-se, no que couber, ao Vice-Governador e aos
Secretários de Estado, de acordo com as peculiaridades do exercício
de seus mandatos e atividades. § 2 0 - Regulamento de cada Poder, ao
qual será dada publicidade, disporá dentro dos limites orçamentários,
sobre a prestação dos serviços de que trata este artigo, segundo os
princípios de economicidade e da eficiência da gestão operacional,
financeira e patrimonial. § 3° - Será dada ampla divulgação, inclusive
por meios eletrônicos, e acesso público aos demonstrativos
financeiros e orçamentários relativos à execução das despesas de
que trata este artigo".

Por que fiz questão de tão simplesmente não suprimir o art. 2 0 da Lei
n° 13.200? A Bancada do PT, em 2001, tentou revogá-lo. Ao fazer
isso, acabar-se-ia a verba indenizatórja dos outros Poderes. Então,
não o suprimimos. A verba indenizatória permanece, porém
regulamentada, para que seja gasta com serviços prestados. Do
mesmo jeito, temos a Resolução n° 5.200, também regulamentada
neste Legislativo. Portanto, queremos que este Poder, por meio dessa
emenda, garanta que o mesmo ocorra nos demais Poderes. Acredito
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que não se trata de disputa ideológica nem partidária, mas de luta
pela função ética deste Poder.

Não quero continuar ouvindo no meio da rua insinuações de que
temos como ratear sobras no final do ano. Já fui Prefeito e não sei por
que, muitas vezes, o Chefe do Cartório, do Fórum ou do Judiciário
ficam pedindo funcionários emprestados à Prefeitura. Será que o
fazem para não gastar e poder sobrar? Começarei a questionar isso.
Não quero mais ouvir os funcionários do Tribunal de Contas dizerem
que não há diligência para fiscalizar os municípios, porque tem de
sobrar para dividir com os Conselheiros. Quero ter a tranqüilidade de
pertencer a um Poder que tenha a função de corrigir esse tipo de
distorção e de legislar, para que não pairem dúvidas sobre os
Poderes, tão importantes para a democracia.

Por isso estamos aqui. Isso não nos atingirá, pois já estamos
enquadrados, tendo em vista a existência de normas que
regulamentam nossa verba indenizatória. Gostaria de pedir aos
membros desta Mesa, à Presidência, à direção e aos nossos pares
que não façam disso debate ideológico ou partidário, mas algo que
possa resgatar a imagem do Legislativo, a fim de que não haja mais
motivo para que a imprensa use e abuse da sua maneira de
comunicar, achincalhando este Poder. Não podemos, de maneira
absoluta, deixar este momento passar.

Se houver dúvida quanto à redação, quero deixar registrado mais
uma vez: vamos fazer redação que garanta a maneira correta de usar
o dinheiro público para o exercício do poder, de forma a não insinuar
nada que faça pairar desconfiança nos Poderes que compõem este
Estado.

* - Sêm revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, integrantes da Mesa, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, amigos da galeria - e registro, com
satisfação, a presença de companheiros da COPASA e do
SINDAGUA - e espectadores da TV Assembléia. Venho à tribuna para
falar de assunto que me vem preocupando há alguns dias e para o
qual chamo a atenção de todos. Em princípio, a natureza da matéria
poderia ser interpretada como da rotina administrativa da empresa em
que a decisão superior foi tomada. No entanto, considerando as



781
circunstâncias que cercaram a medida, o contexto empresarial em
que ela ocorreu, bem como as suas conseqüências para a
organização, entendo ser do meu dever relatar o ocorrido e expor a
minha apreensão em relação ao fato. A essas razões pondero ainda
ser justo esse pronunciamento diante dos antecedentes funcionais da
pessoa atingida pelo ato em questão, profissional da mais elevada
competência, seriedade, comprometimento e Lisura ao longo do
exercício de seu cargo na instituição, a COPASA. Refiro-me ao
advogado Pedro Eustáquio Scapolatempore, exonerado recentemente
da Superintendência Jurídica da COPASA pelo Presidente Mauro
Ricardo Machado Costa.

Reconheço o direito inquestionável que é dado ao dirigente de
designar, exonerar, trocar ou transferir os seus auxiliares diretos. Essa
é prerrogativa básica e condição essencial ao adequado exercício do
cargo. Assim é que a própria designação já o define como cargo de
confiança. Não se concebe como razoável atribuir a alguém - nesse
caso, ao Presidente da COPASA - um conjunto de responsabilidades
e, paralelamente, impor a aceitação dos auxiliares para cumprir a
missão; Essa condição de escolha todos reconhecem como básica e
,como tal, de pleno direito daquele que dirige qualquer empresa
pública.

No caso específico da exoneração, no entanto, além do ato em si,
assustou-me a forma em que ele se deu, bem como a solução
adotada para a designação do novo Superintendente. Para o bom
entendimento do assunto, é preciso que se diga que a COPASA
possui hoje um plano de carreiras, cargos e salários, que estabelece
claramente as regras e condições para o acesso, a promoção e a
movimentação do pessoal nas diversas carreiras que integram o
conjunto de cargos e funções da empresa. Na questão a que ora me
refiro, o cargo de Superintendente, de acordo com o plano em vigor, é
um cargo de carreira, cujo provimento se realiza através do
aproveitamento do pessoal efetivo da própria casa.

Em razão disso, causou-me profunda estranheza a designação de
um consultor externo para assumir a Superintendência Jurídica da
empresa, e, nesse caso, para exercer, como consultor, o cargo de
Superintendente, em evidente desacordo com o estabelecido no plano
de carreiras até então adotado como referência para as decisões
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afetas à questão de pessoal. Nesse caso, a solução adotada para
designação do novo Superintendente, por decisão presidencial, se
deu através de recrutamento amplo, sendo considerada, por todos,
acontecimento inusitado e contrário a tudo até então visto na
COPASA, em se tratando da designação das chefias de suas
unidades.

Acrescente-se a este conjunto de argumentos o fato de que a
designação do consultor representou a confirmação de um flagrante
desprestígio aos demais advogados da área, todos empregados de
carreira, competentes, comprometidos com a empresa e detentores
de larga folha de bons serviços prestados à instituição. Por que não
lhes foi dada a oportunidade de acesso ao cargo máximo da área
jurídica, se possuem os pré-requisitos básicos para a função? Essa é
pergunta que toda a Casa faz desde a exoneração do Dr. Pedro e a
designação do consultor externo.

E os empregados ainda se perguntam: "Esta situação por que passa
o departamento jurídico da COPASA poderá também ser estendida às
demais áreas da empresa, às áreas da engenharia, de obras e de
projetos? Qual garantia temos, se o próprio plano de carreira que
adotamos para disciplinar o processo de mobilidade funcional não é
observado e atendido? Qual será doravante o instrumento motivador e
referencial das aspirações profissionais de todos? Em que ou em
quem podemos acreditar?".

Além desse fato, na complexidade do estágio atual em que se
encontra o setor de saneamento básico, a COPASA abre mão de
profissional da mais alta competência, profundo conhecedor da
empresa, da multiplicidade das suas relações com as autoridades
federais, estaduais e municipais, além, é claro, dos próprios e
intrincados aspectos do relacionamento com fornecedores e milhões
de clientes em todo o Estado. Atualmente, para agravar esse quadro,
torna-se necessário dizer que se encontram vencendo dezenas de
importantes concessões de municípios, econômica, financeira e
estrategicamente vitais par a COPASA, sem os quais fica inviabilizado
o atendimento a centenas de outras comunidades.

Um profissional como o Dr. Pedro, com o conhecimento sobre a
COPASA, acumulado ao longo de duas décadas, não se encontra
disponível no mercado; sua competência e saber jurídico, mais que
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internamente, são reconhecidos no setor de saneamento em todo o
País, através das demais empresas estaduais, Prefeituras, Câmaras
Municipais, agentes financeiros e pelos que militam nas diversas
áreas da sua lida profissional. Estou falando de um jovem e brilhante
advogado, um "copasiano", que, a par de sua atividade cotidiana, tem
desenvolvido relevante trabalho no desenvolvimento do pensamento
jurídico aplicado ao setor de saneamento.

E ainda importante dizer que a presença do Dr. Pedro como titular
da Superintendência Jurídica da COPASA já se faz marcante há
sucessivas administrações, ao longo de vários Governos e de
diversos partidos políticos.

Deputado que, por duas vezes, teve a honra de ser Diretor da
empresa, nos Governos Tancredo Neves, Hélio Garcia e Eduardo
Azeredo, lembro-me bem do Dr. Pedro, desde a época em que era
Presidente da COPASA o Dr. Marco Antônio Guimarães Monteiro, até
mais recentemente, nas administrações dos Drs. Ruy Lage, Marcelo
Siqueira e Rubens Coelho de Meio. São, portanto, quase 20 anos de
intenso trabalho, sempre eficiente e dedicado, sem nenhuma mácula
nem senão que pudessem desabonar a sua trajetória profissional ou
pessoal.

Fica, neste pronunciamento, a solidariedade ao Dr. Pedro, ao seu
trabalho e à sua equipe, bem como a todos os colegas da COPASA
que se sentiram atingidos pelo afastamento do titular da
Superintendência Jurídica, nas circunstâncias em que o ato ocorreu.
Como conseqüência desse acontecimento, está lançada hoje no
espírito do "copasiano" a semente da vulnerabilidade e o sentimento
de desconfiança ou temor quanto à sua garantia de progressão
funcional. Instala-se também a insegurança, ainda quando no correto
e eficiente desempenho do cargo, conquistado ao longo de anos de
experiência, de bons serviços, ou mesmo do sucesso ao competir em
igualdade com os colegas em provas de conhecimento específico.

Devo dizer ainda que, como parlamentar da base do Governo, não
estou aqui para dirigir palavra de crítica destrutiva a um dos
importantes auxiliares do Governador Aécio Neves.

Dirijo esta mensagem a todos, como "copasiano" que, durante 30
anos, trabalhou nessa empresa, a que dedico a minha gratidão, o meu
respeito e consideração. Esse apreço estende-se aos seus milhares
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de profissionais, distribuídos nas centenas de municípios atendidos
em todo o Estado, os quais também foram atingidos por essa medida
que acabo de relatar.

Em seguida, manifesto minha apreensão. Estarei atento aos rumos
a serem tomados a partir desse acontecimento. Não se trata de um
simples pronunciamento sobre um ato de exoneração, mas de um
alerta sincero, que se refere ao tratamento dispensado aos homens
que ajudaram a construir essa empresa de que todos nós nos
orgulhamos.

Esse pensamento não é só meu. Recebi em meu gabinete manifesto
de um grupo de sindicatos formado pelo SINDAGUA, sindicato
majoritário na COPASA, pelo SENGE, pelo SAEMG, pelo Sindicato
dos Rodoviários, pelo SINTEC, pela Federação dos Urbanitários de
Minas, pela CUT e pela FNU. Foi feita denúncia por todos os
sindicatos representativos da COPASA contra a contratação sem
concurso público de consultor, ato que contraria as normas internas
da empresa, pois coloca uma pessoa de fora para responder por
importante área: a jurídica.

Fica um alerta ao Governador Aécio Neves, a fim de que tome as
medidas necessárias, com a maior urgência possível e evite dano
maior à COPASA. Fui informado ainda de que essa exoneração se
refere a outra questão também denunciada pelo sindicato. A
exoneração do Dr. Pedro, segundo informações a mim repassada,
deveu-se ao fato de ele ter sido contrário ao pagamento irregular de
auxílio-moradia concedido ao Presidente e ao Diretor Financeiro da
COPASA, fato este que, a meu ver, merece ser esclarecido pela
direção da Empresa.

Estranhou-nos, sobremaneira, o fato de a Diretoria da COPASA ter
procurado uma consulta externa à empresa, não ouvindo sua
Superintendência Jurídica, o que achamos de extrema gravidade.
Encaminharemos, nesta tarde, requerimento à COPASA solicitando
essas e outras informações para sabermos em que base se deu essa
contratação.

O Deputado Durval Angelo (em apar te)* - Antes de mais nada,
elogio a intervenção de V. Exa., nesta tarde. Também recebemos
essas mesmas denúncias. Estamos estarrecidos porque, para a
contratação de uma consultoria jurídica, seria necessário justificar,
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apontar um fim determinado, ou fazê-la por meio de processo
licitatório. Um consultor jurídico externo foi contratado para falar sobre
processos e atividades permanentes da COPASA, o que é totalmente
ilegal. Não se trata apenas do plano de carreira. E flagrante a
ilegalidade. Além de retirar um profissional competente do cargo,
contratou essa forma de consultoria.

Trago ainda outra denúncia, para que todos tenham clareza. A
situação justifica criarmos uma Comissão Especial sobre a COPASA.
O Presidente em exercício da COPASA recebeu indevidamente
R$24.500,00 nos meses de março e abril. Quando um funcionário de
carreira é transferido a bem do serviço público, por determinação da
chefia, pode receber um salário e meio como auxílio-moradia, de
acordo com norma da COPASA. Porém, essa norma nunca se aplicou
a funcionários externos, ainda mais no caso do Presidente, que não
foi transferido de Brasília para Belo Horizonte por nenhum ato de
chefia, mas de sua própria vontade. O recebimento desse valor é fato
grave, é absurdo.

Estamos ainda apurando outros fatos sobre a COPASA, na gestão
desse mesmo Presidente. Trata-se de uma empresa séria, , cujo
trabalho merece ser registrado. Todavia, devemos, nesta Casa, criar
urgentemente uma Comissão Especial, antes que esse tecnocrata
vindo de fora ponha a perder todo um trabalho, em um momento muito
delicado.

Como V. Exa. bem assinalou, vários convênios de concessão de
serviços vencerão em breve. Com essa inabilidade, com essa visão
distante e com esse pouco zelo em preservar os servidores da
COPASA e seus recursos públicos, o Presidente recebeu, além do
seu salário, R$24.500,00 a mais, a título de auxílio-moradia.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do Deputado Durval
Angelo. Peço desculpas ao Deputado Chico Simões, mas meu tempo
está acabando. Gostaria de dizer que estaremos ao lado de todos os
Deputados, procurando formar essa comissão, para analisar e apurar
essa grave denúncia, que chegou até nossas mãos. Já havíamos
ouvido rumores, mas hoje temos a denúncia consolidada. Houve a
exoneração de um Procurador, pessoa de respeito, na COPASA.
Merecemos um esclarecimento do Governo e da própria Casa, para
que se saiba se essa exoneração teve ligação com o não-deferimento
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do departamento jurídico. Por que a direção da COPASA foi buscar
um parecer externo e não um parecer de sua própria Procuradoria
Jurídica? Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em primeiro lugar,

agradeço ao Deputado José Milton por aceitar fazer essa troca de
horários para ocupação da tribuna. Quero dar seqüência à denúncia
apresentada pelo Deputado Fábio Avelar e parabenizá-lo por trazer
esse assunto, que é sério, à tribuna. Os 15 minutos dados ao
Deputado Fábio Avelar não foram suficientes para que pudéssemos
aparteá-lo, e eu gostaria de reproduzir essa denúncia. Queria também
parabenizar os companheiros da diretoria do SINDAGUA, aqui
presentes, que levantaram essa denúncia e têm travado uma luta em
defesa da empresa.

Vou aprofundar os questionamentos em torno da denúncia já feita.
Na verdade, o sistema antigo brasileiro era um modelo de privatização
de todas as empresas públicas. O Governo Azeredo, aqui em Minas
Gerais, buscou privatizar a CEMIG. Aliás, quanto a isso, quero dar
uma boa notícia aos Deputados e ao povo mineiro. O Tribunal de
Justiça, de forma definitiva, enterrou as pretensões dos sócios
minoritários da CEMIG de participar da direção dessa empresa, com
direito a veto, conforme acordado à época do Governador Azeredo.
Hoje a CEMIG está livre dos sócios minoritários.

Foi um período tucano de busca de privação da CEMIG. O Governo
Azeredo não teve tempo de privatizar a COPASA, mas todos
sabemos, os funcionários e o sindicato estão aqui presentes, que era
desejo dos tucanos, desde aquela época, levar a cabo também a
privatização da COPASA. Não conseguiram, porque não tiveram
tempo. Isso seria tentado no mandato seguinte de Azeredo, se ele
ganhasse as eleições, o que, felizmente, não ocorreu. A COPASA e a
CEMIG foram mantidas coma empresas públicas.

Sendo o Governo Aécio Neves um Governo tucano, temos de ficar
preocupados, porque não sabemos o que pretende em relação à
COPASA. Certo é que o clima instituído na COPASA, segundo o
sindicato, é de terror. Foi feita uma greve, e não se negociaram, até
agora, os dias parados. O sindicato fez um acordo durante a greve
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que não foi cumprido na íntegra.

Na COPASA foi instituído aquilo que aprovamos na reforma
administrativa do Governo Aécio, a chamada gratificação de
desempenho institucional. O sindicato não pode participar das tais
metas institucionais. Fica um aviso para o restante do funcionalismo
público, pois o acordo que fizemos é que as metas institucionais
contariam com a participação dos sindicatos. O sindicato diz que as
metas são inatingíveis e o plano de cargos e salários não está
resolvido. O sindicato não é recebido. Há muitas reclamações sobre a
direção, advindas não apenas do sindicato, mas de Prefeitos, das
gerências da COPASA e das comunidades que não são recebidas. E
uma atitude autocrática, um negócio meio PSDB, meio tucano. Os
aristocratas chegam e acham que podem governar sem levar em
consideração o passado, a trajetória, as pessoas, bastando um
decreto.

O Deputado Weliton Prado viveu a mesma coisa na educação.
Portarias e resoluções vêm da Secretaria da Educação, de cima para
baixo. Acham que basta fazer isso, que as escolas não têm
funcionários, professores, alunos. Parece que só há pessoas para ler
• decreto e executá-lo. E um estilo tucano de governar. Dizem que há
• método PT de governar. Existe também o estilo tucano, um pouco
por decreto. São imposições de cima para baixo. A COPASA está
vivendo isso. Aí não vale superintendente jurídico que seja da casa.
Tem de ser alguém que obedeça às normas estabelecidas pelo chefe
maior. Superintendente jurídico tinha de ser quadro de carreira. Quem
está lá há 18 anos não serve para nada, não tem experiência.
Colocam outro que obedecerá. E o que foi feito na COPASA. Isso vale
também para se estabelecer normas que não são legais.

O sindicato trouxe um estudo completo do recebimento do auxílio-
moradia. O Presidente eleito recebeu R$19.530,47 de auxílio-moradia.
Nenhum outro havia recebido esse auxílio. A norma diz que
funcionário da COPASA pode, quando transferido de uma cidade para
outra, receber auxílio-moradia. E um acordo, uma tradição na Casa.
Ele aproveitou a brecha para dizer que também era funcionário. Até aí
tudo bem, mas auxílio-moradia é para o caso de transferência, o que
não ocorreu. Seu ato de nomeação se deu agora que foi eleito
Presidente. Portanto, não faz jus ao auxílio. Não era funcionário antes.
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Logo, não há que se falar em recebimento de auxílio-moradia.

O Diretor nomeado recebeu R$23.444,44 da mesma forma. O
auxílio-moradia não tem legalidade. E uma denúncia que precisa ser
apurada e corrigida. Basta entrar com uma ação. Creio que o
Ministério Público fará isso. Os cofres públicos terão de ser
ressarcidos. A denúncia serve para ver até que ponto vai o
autoritarismo. O parecer jurídico de quem está lá há 18 anos não vale.
Demite-se, coloca-se outro no lugar na tentativa de dar legalidade a
algo. Não há como governar desse jeito. A empresa vai para o buraco.
Os funcionários passam a desconfiar da direção e a empresa começa
a ter maiores problemas, entrando em atrito com os servidores e
assim por diante.

Deve haver denúncia mais completa e política sobre o método
utilizado. Ocorre o mesmo com o IPSEMG. Já cansamos de pedir,
mas o Presidente Mauri Torres ainda não nomeou a comissão
especial para investigar essa instituição. Os hospitais conveniados
não estão sendo pagos. O autoritarismo é o mesmo. O substituto da
ex-Diretora Maria Coeli nem sequer foi sabatinado pelos
parlamentares e já está exercendo, autoritariamente, a diretoria do
IPSEMG. Essa tecnocracia tucana está sendo transformada em
norma.

E o contrário do que está acontecendo no País, em que instauramos
novo modelo, novo tipo de Governo. Por exemplo, o Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social tem o objetivo de colher
sugestões e discutir políticas públicas. Está ampliando a democracia e
fechando as instâncias participativas, como tem sido feito em Minas.

Parabenizo, mais uma vez, o Deputado Fábio Avelar, por apresentar
essa denúncia. Trata-se de método ineficaz e ineficiente de governar.
Espero que não signifique levar empresa à falência para depois falar
em modelo de privatização.Vindo de um Governo tucano, temos de
desconfiar.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Obrigado. Quando fui
Prefeito de Cel. Fabriciano, tive oportunidade de conhecer o Dr.
Pedro, admirando-o por sua integridade, maneira serena de se
comportar, competência e amor pela COPASA, porque é funcionário
de carreira. Se houve desentendimento entre os dois, sou obrigado a
pensar que esse Diretor - hoje Presidente, importado não sei de onde

-4



789
- não deve ser lá grandes coisas, não deve ser boa bisca, porque
está brigando com alguém que conhecemos e de cuja integridade
podemos dar testemunho.

V. Exa. citou os termos autocracia e tecnocracia. Não é isso. Trata-
se do PSDB, que deseja pegar todo o Estado para meia dúzia deles.
Não respeitam o povo, que serve somente para votar. Isso faz parte
da cultura desse partido, ou seja, fazer o que bem entende. Agora,
não pode mais vender as estatais, mas começa a se apoderar das
instituições, em benefício dos seus aliados, seus amigos. Nunca o
Governo de Minas foi tão infestado de marcianos. Aqui está cheio de
pessoas de fora que não conhecem a cultura mineira, a mineiridade.
Por isso, estão ocorrendo todos esses fatos.

E preciso refletir. O Governador, que também gosta muito do Rio de
Janeiro, não sendo muito chegado a Minas, precisa administrar o
Estado com mineiros. Deve aproveitar o início de seu mandato e
entrar nos eixos, parar de fazer "marketing". A COPASA aumentou a
sua fauna: tínhamos vários marajás terrestres. Agora temos um
aquático: o Presidente da COPASA.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Chico Simões. A
COPASA emitiu nota de esclarecimento relativa ao Boletim
Intersindical n° 1, de 25/8/2003, do SINDAGUA. O item "b" diz: "O
cargo de Gerente da Superintendência Jurídica da COPASA encontra-
se vago. Nos termos do plano de cargos e salários - PCS - somente
poderá ser ocupado por empregado que preencha os pré-requisitos ali
estabelecidos". Um dos pré-requisitos é ser funcionário de carreira.
Apesar de o cargo continuar vago, quem está respondendo é um
consultor nomeado pelo Presidente. Trata-se de confissão de culpa:
um artigo do PCS está sendo burlado, porque um consultor está
respondendo pela Superintendência Jurídica da empresa.

E uma confissão de culpa, que levará o Ministério Público a mandar
mudar as posições assumidas até lá.

Cobro, mais um vez, a designação da Comissão Especial do
LPSEMG; da comissão da COPASA, proposta pelo Deputado Durval
Angelo; e de quantas forem necessárias para que possamos fiscalizar
as ações dos órgãos estaduais.

O Governador esteve aqui ontem, aproveitando a presença dos
Prefeitos, e propôs integração para cobrar mudanças na reforma
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tributária. Até aí, tudo bem, isso é importante. A reforma passou
pela comissão especial ontem, e devemos discuti-Ia. Porém, o
Governador também deve começar a efetuar repasses aos
municípios. Os Prefeitos saíram daqui de mão abanando, sem
absolutamente nada, a não ser com a promessa da tentativa de
alterações na reforma tributária. E o Governo Estadual? O que fará
para as Prefeituras? Se reconhece que a situação dos municípios é
tão precária, por que não distribui melhor o ICMS e não faz aplicação
prática do municipalismo, já que afirma ser seu principal
representante? Veio apenas aproveitar politicamente o fórum dos
Prefeitos para tentar fazer pressão em relação à reforma? E preciso
que não fique só nisso, e se posicione realmente como municipalista.
E a primeira vez que escuto tal referência de um tucano. O Governo
Fernando Henrique concentrava os recursos não na União, mas no
pagamento de dívida junto ao FMI. Agora, os tucanos se dizem
municipalistas, mas, de concreto, nada fazem. Os Prefeitos serão
sempre bem-vindos. Tomara que, da próxima vez, o Governador os
receba com o objetivo de resolver os problemas de Minas, e não de
fazer política. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Sras. Deptuadas e Srs.

Deputados, visitantes, aproveito esta oportunidade para registrar esta
data, 27 de agosto, em que se comemora o Dia do Corretor de
Imóveis. Sou profissional da área desde 1976 e atuei nela em Belo
Horizonte até 1981. Posteriomente, fui para Conselheiro Lafayete,
cidade onde instalei minha própria imobiliária, a José Milton Imóveis.
Portanto, tenho experiência no ramo e faço aqui referência à
importância desse profissional que viabiliza, junto às construtoras, às
empresas loteadoras e a todo o segmento imobiliário, a aproximação
entre vendedores, empresários e compradores. Realiza trabalho
importante para a sociedade, ao proporcionar ao pai de família a
compra da sua casa própria ou do seu terreno. Tenho orgulho de ser
profissional da área imobiliária, registrado no Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Minas Gerais - CRECI. Parabenizo a todos
os corretores mineiros, e o faço na pessoa do Márcio Almeida,
Presidente do Conselho Regional, e do Presidente do Sindicato dos
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Corretores do Estado de Minas Gerais, Pascoal Cândido
Rodrigues. Portanto, homenageio especialmente os companheiros de
trabalho do Estado.

Ontem realizamos importante reunião nesta Casa. Não poderia
deixar de registrar meu reconhecimento a esse grande evento, que
contou com a presença de vários Prefeitos, Deputados e
companheiros que prestigiaram o lançamento da Frente Parlamentar
Municipalista, idéia alavancada pelo Deputado Adalciever Lopes.
Meus cumprimentos a ele e também aos Deputados envolvidos na
coordenação do evento.

Esse evento representou o posicionamento de Minas Gerais na
importante situação em que se encontram os municípios do Estado,
de verdadeira insolvência, portanto, reivindicando, com justiça e até
por necessidade de sobrevivência, participação maior nos tributos
federais, nas suas arrecadações, a partir da reforma tributária em
andamento na Câmara dos Deputados.

Esta Casa deu contribuição positiva para que o Estado marque a
sua posição a favor da reforma, da melhor distribuição dos recursos
arrecadados pela União entre os Estados e os municípios, para
garantir a sobrevivência dos Estados e maiores investimentos nos
municípios.

Menciono também importante iniciativa do Governo: a criação do
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado -
FUNDESE. O Deputado Sidinho do Ferrotaco está à frente dos
movimentos referentes aos interesses da Estrada Real. O FUNDESE
levará para São João dei-Rei, Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco,
Congonhas e todos os municípios que estão às margens da Estrada
Real investimentos que viabilizem a implementação do turismo da
nossa região. Será importante instrumento de recursos e
investimentos em iniciativas e empreendimentos que, com certeza,
irão alavancar o turismo na região.

O FUNDESE atenderá e contemplará 162 municípios integrantes do
circuito Estrada Real, com financiamentos favoráveis de R$5.000,00 a
R$500.000,00, com juros de 1% ao mês, carência de até dois anos e
prazo para pagamento de até cinco anos. E programa sério, de
valorização, investimentos e implementos efetivos no circuito da
Estrada Real, nova esperança de desenvolvimento econômico para os
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municípios, com a geração de renda e emprego. Oferece
oportunidade de novos investimentos aos empresários, ou àqueles
que porventura queiram empreender novos negócios às margens da
Estrada Real.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Deputado José
Milton, parabenizo-o pelo Dia do Corretor Imobiliário e pela liderança
cada vez maior na região de Conselheiro Lafaiete.

Saliento a importância da Estrada Real. Esse projeto, que nasceu
em São João dei-Rei, na nossa região, arrastava-se desde 1995.
Hoje, felizmente, é abraçado por muitas entidades representantivas e
políticas.

Desde 1995, lutávamos para que a Estrada Real fosse alternativa
viável de emprego e geração de renda. Depois do lançamento do
marco de Estrada Real, entre os Municípios de São João dei-Rei e
Tirandentes (Santa Cruz), o qual foi prestigiado pelo Governador do
Estado, pelo Presidente da FIEMG e por outras autoridades, tenho
certeza de que o projeto vai ser uma alavanca para o desenvolvimento
de região. Parabéns por ter se lembrado disso. O passo no
financiamento será motivador de investimentos. Obrigado.

O Deputado José Milton - Agradeço sua participação. Trago a
público iniciativa de Vicente Faria, Prefeito de Conselheiro Lafaiete,
Vereadores e entidades como a CDL e Associação Comercial e
Industrial para abrir espaço na Cooperativa Mineira de Equipamentos
Ferroviários - COMEFER -, que ocupa as antigas instalações da
Companhia Industrial Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete,
tradicional fabricante de vagões. Infelizmente, em 1984, a unidade
transferiu-se para Três Rios, no Rio de Janeiro, e, em 1995, foi
reaberta por iniciativa de ex-funcionários, que, há dois anos, criaram a
COMEFER, com 440 cooperados. Resgatando as partes técnica e
operacional da unidade, produzem vagões para a MRS, a Vale do Rio
Doce e outras. Entretanto, fomos surpreendidos com a notícia de que
a Vale comprou 1.200 vagões, negociados na China. Por trás disso há
outros interesses. Levamos ao conhecimento do Governador nossa
preocupação e entendemos necessário a COMEFER abrir as portas
da Vaie do Rio Doce, para que possa atuar como parceira e
fornecedora de vagões. Também nos apóiam os Srs. Dando de
Castro, Secretário da Casa Civil, e Wilson Brumer, Secretário de
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Desenvolvimento, com quem nos reuniremos às 16 horas. As
portas da diretoria da Vale do Rio Doce no Rio de Janeiro foram
abertas; amanhã, às 12h30min, estaremos reunidos com o Diretor de
Logística da Vale do Rio Doce, para que Conselheiro Lafaiete produza
vagões e atenda à demanda do País, gerando emprego em Minas,
principalmente em Conselheiro Lafaiete. Com a iniciativa, 1.200
vagões representam R$120.000.000,00 para a economia, gerando,
pelo menos, mais mil empregos. Há empresas que migram para
outros Estados em busca de incentivos e vantagens.

Para encerrar, dentro do posicionamento de defesa dos interesses
de Minas Gerais, menciono a matéria da última edição do jornal
"Edição do Brasil": "Grupo Gerdau pisoteia a dignidade de Minas
Gerais". E importante ressaltar que não entro na linha editorial do
jornal, mas sim numa questão relevante que preocupa Minas Gerais,
especialmente cerca de 4 mil funcionários da AÇOMINAS.

Para nossa região, a AÇOMINAS é empresa que gera grande
número de empregos diretos e indiretos e, por meio de impostos
arrecadados pelos Municípios de Congonhas e Ouro Branco, injeta
dinheiro no comércio, auxiliando a sobrevivência desses municípios.

O Grupo Gerdau comprou ações da Netstihl, empresa de Cingapura,
que havia comprado ações da Mendes Júnior, obtidas no processo de
privatização. Hoje, a AÇOMINAS é a galinha dos ovos de ouro desse
grupo. Deputado Doutor Ronaldo, basta citar que, neste primeiro
semestre, o lucro do Grupo Gerdau foi de R$545.000.000,00. Apenas
a parte da AÇOMINAS representou R$370.000.000,00 no lucro total
da Gerdau. A intenção da sua Presidência é levar o centro de
decisões da empresa, a parte de gestão, gerenciamento e decisões
para o Rio Grande do Sul, sede nacional do grupo. Isso é preocupante
para o Estado e para Ouro Branco, pois poderá representar
demissões e enormes prejuízos.

A empresa AÇOMINAS nasceu no solo mineiro e possui tradição de
aço. Atualmente, parte para diversos produtos, como perfis,
laminados, e vende tudo o que produz, pois conquistou o mercado
internacional. Mesmo que o controle seja da Gerdau, depois de passar
por diversas crises como estatal e de ser privatizada pela Mendes
Júnior, precisa ficar em Minas Gerais, nas mãos dos mineiros. Além
disso, precisa ser gerenciada a partir do Estado, por meio de sua sede
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em Belo Horizonte, para que amanhã nós, mineiros, não paguemos
alto preço por decisões tomadas no Rio Grande do Sul, longe de
Minas Gerais.

Logo, não podemos permitir que a AÇOMINAS seja no Estado
apenas unidade industrial que produz aço, vendido sob administração
e gerenciamento e total controle do Grupo Gerdau, com sede no Rio
Grande do Sul. Peço apoio dos Deputados e do Governo do Estado
para que a AÇOMINAS continue mineira como sempre foi e deverá
ser. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia, há dias
queremos realizar este pronunciamento. Aproveito o momento em que
o Estatuto do Desarmamento tramita na Câmara dos Deputados e a
insegurança dos cidadãos é assunto discutido por todos e em todos
os lugares.

Para iniciar meu pronunciamento, Sr. Presidente, gostaria de fazer
referência à matéria da revista "Veja" do dia 28 de maio de 2003 que
diz o seguinte: (- Lê:)

"No fim dos anos 70 o Brasil só ouvia falar de narcotráfico quando
desviava o olhar para a vizinha Colômbia, então sob o império dos
cartéis da droga. Nessa época, a cada 24 horas, 13 pessoas eram
mortas por arma de fogo no Brasil. Hoje, entre o raiar do sol e as
primeiras luzes do dia seguinte, 85 pessoas são assassinadas a tiros.
E possível afirmar com segurança que 60 dessas mortes estão, de
algum modo, associadas ao comércio de drogas, que movimenta 400
bilhões de dólares no mundo, dos quais 15 bilhões no Brasil.

O primeiro passo a ser dado pelas autoridades é compreender duas
lições: todo país que se torna rota do tráfico de drogas rapidamente
vira também um grande consumidor; droga e arma são as pernas do
crime organizado. Uma não vive sem a outra.

Não levar em conta esses pressupostos gerou conseqüências
devastadoras. Segundo dados do Sistema Nacional de Armas -
SINARM -' em 1990 foram apreendidas 227 armas em todo o Pais. No
ano passado, as polícias estaduais e a Polícia Federal recolheram das
mãos dos bandidos 16.545 revólveres, pistolas e fuzis. Ou seja, em 12
anos, o índice de armamento ilegal encontrado pelas polícias
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estaduais e pela Polícia Federal aumentou 73 vezes. Além disso,
não se deve subestimar o tamanho do arsenal que, ano a ano,
consegue escapar dessa vigilância. Um exemplo: em 1981, a Divisão
de Fiscalização de Armas e Explosivos - DFAE - da Polícia Civil do
Rio de Janeiro tinha apreendido apenas quatro fuzis, número que em
1998 chegou a 430. Hoje estima-se que, só nas favelas do Rio,
existam 47 mil armas em poder dos soldados do tráfico, sendo que
30%, cerca de 14 mil, são fuzis, metralhadoras e submetralhadoras,
material mais que suficiente para abastecer duas brigadas do
Exército. O que torna a situação brasileira diferente de qualquer outro
lugar, e muito mais violenta, é a presença desse tipo de arma nas
mãos dos traficantes, explica o pesquisador argentino Pablo Dreyfus,
especializado no estudo das conseqüências do tráfico na América do
Sul."

Posteriormente, tivemos a felicidade de ver matéria brilhante no
jornal "Hoje em Dia", publicada no dia 18 de agosto de 2003, com a
seguinte manchete: "Armas pesadas são as mais usadas pelos
menores em BH". A reportagem diz o seguinte: "Do caco de vidro
enfiado no pescoço de vitimas nas esquinas às submetralhadoras e
até fuzis que chegam com o crime organizado e o recrutamento feito
por traficantes, os menores infratores estão acompanhando a
violência em Belo Horizonte. Usam armas cada vez mais poderosas e
letais. Os dados são do DOPCAD da Polícia Civil e de autoridades
que acompanham o aumento da criminalidade entre jovens atraídos
pelas drogas e tráfico."

Portanto, Sr. Presidente, este é um momento em que assistimos,
pelos próprios veículos de comunicação, seja de âmbito nacional, seja
de âmbito regional, a essa situação do armamento ilegal nas mãos de
marginais. Uma matéria publicada no " O Estado de S. Paulo", de 21
de agosto, diz o seguinte: "Estatuto vai proibir a segunda arma para
policiais". O Estatuto do Desarmamento vai proibir que policiais civis e
militares tenham uma segunda arma, além da que pertence à
corporação. O projeto, que já foi aprovado no Senado e está na
Câmara, só deve ir a Plenário no dia 21 de setembro. A previsão é do
relator, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que ontem recebeu apoio
dos Secretários de Justiça de todo o País para que mantenha a
proposta atual. Parece que o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh não
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tem acompanhado o noticiário nacional. O pior de tudo é que o
nobre Deputado, que infelizmente é do PT, partido que respeito e
admiro, mesmo porque fui o primeiro Deputado do PDT a ocupar esta
tribuna para declinar meu apoio ao Presidente da República, vem
agora com essa proposta escandalosa, vexatória, descabida e louca
de desarmar os policiais militares, civis, federais, impedindo-os de
adquirir uma arma para que possam ir embora para casa.

A revista "Veja" infelizmente noticiou que, entre o raiar de um dia e o
de outro, 85 pessoas são mortas, e, dessas, 60 - ou seja, cerca de
85% - são oriundas de arma de fogo, que certamente estão nas mãos
de bandidos.

E vem essa proposta do Deputado de querer impedir o policial
militar, civil, federal ou rodoviário federal de adquirir uma arma, de
forma correta, na casa comercial. Há planos de compra de armas que
são oferecidos às polícias civis, militares e federal. Essa proposta é
completamente descabida.

Sr. Presidente, na qualidade de Presidente da Comissão de
Segurança Pública da Casa e de policial militar reformado, que,
durante 15 anos, esteve trabalhando nas ruas combatendo o crime,
não poderia concordar com o fato de que o policial, depois de um
longo dia de combate à criminalidade, não possa ir para casa armado.
E essa é a proposta do Deputado Federal Luiz Eduardo Greenhalgh,
do PT.

Esse Deputado fez tal proposta porque nunca entrou em uma radio-
patrulha ou trocou tiros com bandidos, ou seja, nunca esteve no teatro
de operações. Seria necessário que o Deputado vivesse essa
situação de risco e também tivesse conhecimento de quantos policiais
morrem no País.

Este ano, em Minas Gerais, já tivemos até agora 12 policiais
militares, 2 bombeiros e 5 policiais civis mortos. Então, faltam 4 meses
para o término do ano e 19 policiais militares e civis já morreram em
confronto com os marginais. Fora outros que morreram em outras
situações e não foram identificados como policiais, mas sim como
vítimas normais. Esse Deputado está pretendendo, pelo Estatuto do
Desarmamento, proibir o policial de adquirir uma segunda arma.

O cidadão mineiro já vive em situação de desespero em face da
insegurança. Imagine se o policial, após largar o seu turno de serviço,
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não puder ir para casa armado. Não podemos aceitar que o
Congresso Nacional, por meio do projeto do Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, proíba o policial de adquirir uma arma. Quem vai proteger
a vida desses policiais e de suas famílias?

Entendemos que, além de absurda e descabida, essa proposta do
nobre Deputado mostra a todos a que distância está o parlamentar da
realidade do País. Se o Deputado estivesse lendo matérias que
circulam na imprensa nacional e regional, estaria perfeitamente
sintonizado com a vontade do povo.

Defendo o desarmamento e o endurecimento da pena. Temos que
tornar o porte ilegal de arma um crime inafiançável, porque o bandido
não vai à casa de armas comprar armas, mostrando documentos de
identidade, CPF, comprovante de residência ou contracheque.
Bandido compra arma no câmbio negro, paralelo. Ele só compra arma
ilegal. O porte ilegal da arma ilegal precisa ser apenado com pena
severa e ser considerado crime inafiançável. Só assim conseguiremos
deter o avanço dos homicídios, dos estupros, dos latrocínios e de
inúmeras outras modalidades de crimes causados pelo uso de armas.

Portanto, temos sério problema em relação à questão da violência
brasileira, que precisa ser discutida de forma lúcida e coerente, e não
da maneira como está sendo proposta pelo Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, do PT. Na condição de relator do projeto, quer impedir
que os policiais possam adquirir sua própria arma, argumentando que,
em momento de aperto, poderão vender essa arma. V. Exa. deveria
visitar os batalhões de polícia e as delegacias para ver como a polícia
deste País está sucateada. Há aproximadamente 10 anos a
segurança pública vem sendo sucateada. Não temos dinheiro para
colocar gasolina nos carros nem para comprar viatura. S. Exa. diz a
todo o País que deseja proibir a segunda arma. Diria: quem será o
corajoso de querer ingressar nas forças policiais? Quem será o
corajoso de defender a sociedade da marginalidade?

Não poderia deixar de ocupar esta tribuna, pois trata-se de duas
matérias importantíssimas, trazidas pela revista "Veja" e pelo jornal
"Hoje em Dia". Ficam aqui os nossos protestos. Faço questão de
solicitar as notas taquigráficas deste meu pronunciamento para enviá-
las ao Deputado, por meio de ofício da Comissão de Segurança
Pública desta Casa, para que possa refletir e descer da tribuna da
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Câmara dos Deputados e começar a viver um pouco mais a
realidade da insegurança que paira sobre os cidadãos e, acima de
tudo, a insegurança em que vivem os policiais do nosso País e do
nosso Estado. Muito obrigado.

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

l 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a Deputada Ana Maria terá

seu nome parlamentar alterado para Ana Maria Resende, em virtude
da aprovação de requerimento da interessada pela Mesa da
Assembléia.

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

presente reunião os Requerimentos n°s 422, 624, 644 e 671/2003,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.582, que dispõe sobre as despesas do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - com os prestadores de serviços de assistência à saúde e
dá outras providências. Pelo BPSP: efetivos - Deputados Bonifácio
Mourão e Olinto Godinho; suplentes - Deputada Maria Olívia e
Deputado Sebastião Helvécio; pelo Bloco PT-PCd013: efetivo -
Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Chico Simões; pelo PP:
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo
PFL: efetivo - Deputado Paulo Cesar; suplente - Deputado Gustavo
Valadares. Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 1.227/2003, da Comissão de Meio Ambiente,

1.228 a 1.235/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 1.236 e
1.237/2003, da Comissão de Saúde, e 1.238/2003, da Comissão de
Educação. 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 isa Reunião Extraordinária,
dos Requerimentos nos 1.04612003, da Deputada Manha Campos,
1.04812003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.109/2003, da
Comissão de Segurança Pública; de Assuntos Municipais - aprovação,
na 13 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n o

s 1.000/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.015/2003, do Deputado Doutor
Ronaldo, 1.024 e 1.134/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.043, 1.044 e 1.045/2003, do Deputado Márcio Passos, e 1.119,
1.120 e 1.132/2003, do Deputado Laudelino Augusto; de Defesa do
Consumidor - aprovação, na isa Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 1.150/2003, do Deputado Leonardo Moreira; de Saúde - aprovação,
na P Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n os 1.034/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.050/2003, do Deputado Doutor
Ronaldo, e 1.106/2003, da Deputada Maria Olívia; do Trabalho -
aprovação, na isa Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.135 e

1.188/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.136/2003, do
Deputado Doutor Ronaldo; e de Transporte - aprovação, na 17a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 1.113/2003, do Deputado
Alberto Bejani, 1.115 e 1.117/2003, do Deputado Doutor Viana, e
1.123/2003, da Deputada Manha Campos (Ciente. Publique-se.).

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

232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Leonardo Moreira (9), solicitando que os Projetos de Lei n o

s 221, 313,
639, 675 a 677, 680 e 779/2003 sejam encaminhados às comissões
seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir seu parecer, e que o Projeto de Lei n°
712/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído,
uma vez que a Comissão de Transporte perdeu prazo para emitir seu
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parecer; nos termos do inciso XVI do ai. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Dinis Pinheiro solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 23/2003; nos termos do
inciso XXXII do ai. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado André Quintão solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei n° 2.001/2002 (Cumpra-se.); nos termos do inciso VIII do ai. 232
do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
606/2003 e Pastor George solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 704/2003 (Arquivem-se os projetos.); e indefere, nos
termos do inciso XXIII do ai. 82 do Regimento Interno, requerimento
do Deputado Adalclever Lopes solicitando que o Projeto de Lei n°
889/2003 seja também distribuído à Comissão de Direitos Humanos
(Arquive-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio
solicitando seja constituída comissão de representação
suprapartidária, a fim de acompanhar os Prefeitos Municipais em sua
manifestação em Brasília, no próximo dia 10, levando, dessa forma, o
apoio da Frente Parlamentar Municipalista e desta Casa às justas
reivindicações relativas à reforma tributária. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XIV do ai. 232 do
Regimento Interno, e designa como membros da referida Comissão os
Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Adalclever Lopes,
João Bittar, Antônio Carlos Andrada, Rogério Correia, Dinis Pinheiro,
Ivair Nogueira, Elmiro Nascimento e Gil Pereira.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão
solicitando a palavra pelo ai. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1°, transferi-Ia ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Inicialmente, saúdo V. Exa.,
Deputado Rêmolo Aloise, não somente pela constante presença nesta
Casa, como atuante parlamentar e Vice-Presidente, mas também em
decorrência do seu aniversário. Trago-lhe pessoalmente os meus
cordiais e afetuosos abraços neste dia em que colhe mais uma
primavera da sua existência. Peço a Deus que abençoe V. Exa. e
família em sua longa caminhada política, pois tem tão bem
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representado a sua querida terra, orgulho de Minas Gerais.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Congratulo-me com
o Deputado Rêmolo Aloise, pelo aniversário, pois não é todo dia que
completamos 60 anos. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, saúdo todas as servidoras que compõem o
Legislativo mineiro, desde as garis até as funcionárias da Presidência.
"Por acaso, o senhor está me confundindo com as vagabundas das
Minas Gerais?" Essa é a intrigante frase que consta da queixa-crime
oferecida pela Sra. Glória Pádua Ribeiro Portela, funcionária do
Superior Tribunal de Justiça, conforme ampla veiculação feita pela
imprensa nacional, noticiando a suposta ocorrência de assédio sexual
contra a mesma. Depois de ler as diferentes publicações,
especialmente a da revista 'Veja" do último dia 20, consultei a minha
consciência, que me apontou o dever de não permanecer silente
diante da agressão de que tornou-se vítima a mulher mineira,
decorrente da declaração da servidora.

Não voltarei em nenhum momento a minha atenção para os
meandros da questão, naquilo que circunscreve o episódio que
envolve essa Casa de Justiça.

O meu propósito é outro. O meu desejo mesmo é, do alto desta
tribuna, promover inadiável desagravo à honra da mulher mineira,
coletiva e profundamente maculada pela desairosa afirmação de uma
pessoa que demonstra desconhecer as mais caras tradições da
família mineira. E, se faço este desagravo, é porque move-me
sentimento profundo de respeito à imagem exemplar e inatacável de
minha mãe, de minha esposa e de minhas amigas, sobre as quais não
posso aceitar que recaia a infeliz imputação, respeito que também
devoto às queridas Deputadas que aqui se encontram: minha amiga
Maria Olívia, Jô Moraes, Ana Maria, Cecília Ferramenta, Lúcia
Pacífico, Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara, Manha Campos e
Vanessa Lucas, que dão a esta Casa o toque de sensibilidade
peculiar à alma da mulher mineira.

O mesmo respeito tributo à professora, à empregada doméstica, à
secretária executiva, às servidoras desta Casa, à costureira, à gari, à
operária, às donas de casa, às funcionárias públicas, às profissionais
liberais, enfim, às mulheres de Minas, que, com a mesma
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determinação e firmeza com que se destacaram na Inconfidência,
constróem hoje a riqueza material e espiritual de nossa terra; essa
mesma mulher que está presente e atuante em todos os segmentos
de nossa sociedade, que ensina, aponta soluções, indica o caminho e
o torna menos sinuoso, aliviando as dores da jornada constante de
cada família mineira.

Poder-se-iam suscitar diferentes considerações sobre a honra. O
que é honra? Como analisá-la em seus múltiplos aspectos? A honra é
analisada tradicionalmente sob duas perspectivas que se completam:
a objetiva e a subjetiva. A honra objetiva refere-se à reputação, ao
conceito de que goza a pessoa perante d sociedade; a subjetiva, de
outro lado, diz respeito à auto-estima, ao sentimento da própria
dignidade, sendo a honra o maior atributo que possuímos.

A história da mulher mineira mostra-nos seu apreço a essas duas
vertentes, pois sempre buscou resguardar o bom nome e a
consideração social nos ambientes profissional, comercial, familiar e
outros, bem como a consciência de sua própria dignidade. O caráter
genérico e de alcance coletivo presente na afirmação colide com os
dois aspectos, pois a dignidade pessoal, o sentimento e a consciência
de ser digno, somados à estima e consideração moral dos outros, dão
o conteúdo do que se chama honra.

Em termos de valoração, a honra já foi posta ao lado da vida:
"Honoris causa et vita aequiparantur". Essa compreensão decorre do
entendimento de que sem honra o ser humano simplesmente não
alcança progresso social, nem satisfação espiritual. Foi esse
entendimento que possibilitou ao jurista italiano Adriano de Cupis
afirmar que 'a boa fama da pessoa constitui o pressuposto
indispensável para que ela possa progredir no meio social e
conquistar um lugar adequado; por sua vez, o sentimento ou
consciência da própria dignidade representam fonte de elevada
satisfação espiritual".

A declaração atribuída a uma servidora do Poder Judiciário, porém,
parece querer negar essa realidade e subtrair todos esses valores e
percepções da essência da mulher mineira.

Não há como negar que a honra da mulher mineira foi atingida. E se
a honra é violentamente atingida, como no caso que mencionamos, é
de se ver que um direito indisponível está sendo efetivamente atingido
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e maculado. Sim, porque a honra está entre aqueles direitos
reconhecidamente inatos, que nascem com o indivíduo
independentemente de qualquer normatizaçâo estatal. O próprio
nascituro, entendido como pessoa concebida no ventre materno, já é
seu próprio detentor.

A honra presta-se, então, à individualização da pessoa, à sua
identificação no meio social, propiciando-lhe a possibilidade de
alcançar os verdadeiros objetivos por ela colimados na senda de sua
existência.

A Deputada Maria Olívia (em aparte)* - Gostaria de agradecer a V.
Exa. em nome da mulher mineira, da mulher sofrida do Norte, Sul,
Oeste, Centro-Oeste. A mulher mineira que faz parte da história do
Brasil. Essa infeliz funcionária pública nos chamou, de vagabundas.

Quero agradecer, em nome de todas as mulheres de Minas Gerais,
sua sensibilidade, sua tentativa de mostrar que a mulher mineira não é
isso. Somos trabalhadoras e vamos à luta. Minas não é terra de
mulher vagabunda, mas sim de mulher trabalhadora. Agradeço-lhe por
sair em nossa defesa. Pensei em fazer isso, Sr. Deputado, mas não
ficaria bem eu, como mulher, defender a mulher mineira. Muito
obrigado por nos defender perante uma funcionária irresponsável que
nem conhece Minas Gerais.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, acompanhamos suas palavras com muita atenção.

Desenvolvendo raciocínio brilhante e erudito, V. Exa. demonstra que
a esta Casa não cabe, naturalmente, entrar no mérito da questão, que
é objeto da policia e do Judiciário, mas sim na preliminar. Quando
essa mulher, que se diz vítima de crime de assédio sexual, faz uma
queixa, comete outro crime, e grave, o crime de difamação, pois se
refere à mulher mineira de uma forma genérica. Os crimes de injúria,
calúnia e difamação são previstos a partir do art. 136 do Código
Penal. Assim sendo, sem entrar no mérito da questão, sem dizer se
houve ou não o assédio sexual, pois isso a nós não compete, V. Exa.
está se conduzindo eticamente nessa questão.

Mas compete a qualquer mulher de Minas Gerais - o requisito é que
seja mineira - oferecer queixa-crime por difamação contra essa
senhora que se referiu genericamente a todas as mineiras, ofendida
que se sentiu por uma ação que ela atribui a um Ministro do Superior
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Tribunal de Justiça.

Numa situação dessas V. Exa., dignamente, está defendendo a
mulher mineira. Ao mesmo tempo em que parabenizamos V. Exa.,
esclarecemos que, ao se oferecer queixa-crime por determinado
crime, não se pode cometer outro contra vítimas inocentes. Não
estamos aqui para dizer a mesma coisa que ela disse. Essa senhora
jamais teve legitimidade para atribuir tal adjetivo às mineiras. Ofendeu
o Código Penal, cometeu crime de difamação. Só falta a queixa-crime
para que seja processada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Conforta-me sobremaneira o
pronunciamento de V. Exa. Como renomado jurista, conhece a
matéria e, sem adentrar o mérito, focalizou a questão. Estamos diante
de situação irreparável.

O Deputado Wanderley Ávila (em aparte)* - Acompanhamos
atentamente o raciocínio ético de V. Exa., fazendo alusões à
preliminar sem entrar no mérito. Parei por alguns minutos pensando
se deveria aparteá-lo para entrar no mérito da questão. Quando nos
deparamos com a notícia, era e é nosso desejo manifestarmo-nos.
Fizemo-lo outras vezes que pessoas do nosso relacionamento,
pertencentes ao Judiciário, foram atacadas por inescrupulosos.

A pessoa que se referiu dessa forma às mulheres, em especial às
mineiras, é desequilibrada. Podemos dizer isso sem medo de errar.
Não se sabe qual seu objetivo. Na pior das hipóteses pretende
denegrir a imagem de alguém que conhecemos e respeitamos, que
tem conduta ilibada, o Ministro Paulo Medina. Alio-me às palavras de
V. Exa. e levanto a voz em defesa do Ministro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Wanderley
Ávila, sempre brilhante em seus questionamentos. Tenho a certeza de
que V. Exa., ao produzir o aparte, prova inequívoca amizade pelo
Ministro e mostra seu sentimento por ele.

Assim, seja qual for a conotação presente na fala intempestiva, é
incontestável o fato de que todas as mulheres são dotadas de honra,
as mineiras em especial, e, como detentoras desse direito devem ser
tratadas.

Por tais razões, reafirmo minha confiança na capacidade da mulher
mineira, tributando-lhe vivo reconhecimento por ver nela a presença
da honra inatacável, a ponto de ousar dizer que a indagação do sábio
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Salomão, em seus provérbios, encontra resposta na existência da
mulher mineira, pois é virtuosa, o seu valor muito excede o de todas
as pedras preciosas e o do ouro extraídos de nosso solo, estende as
mãos ao fuso; mãos que pegam na roca, com o seu trabalho vigoroso,
faz o progresso de nosso Estado, abre a mão ao aflito e a estende ao
necessitado. Notório é o trabalho social da mulher mineira, a força e a
dignidade são os seus vestidos. A mulher de nossa terra sempre
buscou cultivar sua honra e dignidade.

Por tudo isso, levanta-se desta tribuna a voz das Deputadas e dos
Deputados para, mais uma vez, dizer que a mulher mineira merece
todo o respeito. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel

Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi os
discursos dos Deputados Rogério Correia, Líder do Bloco da
Oposição, e Chico Simões, que teceram comentários sobre o modo de
governar de Aécio Neves, comparando-o com o do Governo Federal,
do PT. O Deputado Rogério Correia fala como se o Presidente Lula
tivesse inventado a pólvora ao criar o Conselho de Desenvolvimento
Econômico, que já existe em Minas Gerais há, no mínimo, dez anos.
Nesse Conselho discutem-se o PPAG, o PMDI e outras ações de
Governo. Provavelmente, mais uma vez, o Presidente olhou para
Minas Gerais, viu que era bom e deve ter criado o Conselho de
Desenvolvimento Econômico Federal.

O Deputado Rogério Correia fala, também, sobre algo que até
parece cômico. O Governo Federal retém 65% de tudo que é
arrecadado no Brasil - enquanto a reforma não for aprovada, porque
depois será mais -, destinando 20% para os Estados e apenas 13%
para as Prefeituras. Mas os municípios já receberam 22%. A proposta
de reforma tributária enviada pelo Presidente Lula, que está
tramitando no Congresso Nacional, vai piorar a desordem da
Federação, asfixiar ainda mais os Estados e municípios. Onde está o
fato engraçado?

Só para se ter idéia, de R$150.000.000,000 repassados pela União,
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pelas transferências constitucionais, R$130.000.000,000 voltam
aos seus cofres, para pagamento dos serviços da dívida. O Governo
Federal transferiu para os Estados e municípios o que era de sua
responsabilidade.

A Constituição de 1988 criou mecanismo para concentração de
recursos na União; somente os impostos são compartilhados com os
Estados e municípios. Então, o Governo Federal passou a criar
apenas contribuições, como Contribuição sobre o Lucro Líquido,
COFINS, Contribuição sobre o Domínio Econômico, Contribuição
sobre Movimentação Financeira. Como se não bastasse, instituíram
também a DROU, agora denominada Desvinculação da Receita
Orçamentária da União, que retém 20% do IPI e do IR na União.

Aí o nobre Deputado faz piada de mau-gosto, dizendo que o
Governador Aécio Neves deveria partilhar ainda mais o ICMS com os
municípios, além dos 25% atuais, como se o povo mineiro não fosse
brasileiro, como se não tivesse necessidade de segurança pública,
saúde e desenvolvimento. Para mim, isso é brincadeira. O
parlamentar ainda afirma que o Governo Fernando Henrique Cardoso
estava preocupado somente com pagamento ao FMI. Uma das
primeiras medidas de Palocci foi aumentar de 3,75% para 4,25% a
obrigação da União de fazer superávit primário para pagar ao FMI. Até
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, que não são do
Governo, estão retidos. Vá perguntar onde estão as qualificações
profissionais e os recursos. No primeiro semestre não saiu nada.

Portanto, nesse aspecto, Lula não melhorou. Os Governadores
estão brigando para que parcela do ICMS e a CIDE sejam partilhadas
com Estados e municípios. Enfim, é preciso que haja um mínimo de
bom-senso por parte da equipe econômica para diminuir a grande
desordem tributária existente no nosso País, em especial a fiscal.

A União concentra cada vez mais poderes, como se fosse mais fácil
fazer as coisas de Brasília em vez de fazer de Governador Valadares,
Sete Lagoas ou Itajubá; como se o iluminado de Brasília tivesse mais
facilidade para resolver os problemas do povo do que o Prefeito que
está lá, no dia-a-dia, "amassando barro". Estamos na contramão da
história, que aponta para a descentralização administrativa, e não
para a concentração de poderes. Copiamos tanto da América do
Norte, podemos copiar isso também: justa distribuição, dando aos
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Estados verdadeira independência. E não essa dependência
eterna de ficar de "pires na mão". Talvez para quem queira prosperar
no poder essa estratégia seja inteligente. Concentra-se todo o recurso
na União, liberando-o para os Estados e os municípios, de acordo
com seu interesse. Aquele Estado é meu amigo, libero recursos;
aquele não é, brigou comigo, então, não receberá.

O Governo do Rio de Janeiro está com quase R$600.000.000,00
retidos por problemas causados por uma petista, a ex-Governadora
Benedita da Silva. A concentração de recursos está na União que
manipula como quer. Quem sabe o pensamento é quebrar os
municípios. Tudo ficará mais fácil. Aos que lhe interessam os recursos
chegarão. Isso não é democrático, é injusto. A democracia supõe
liberdade. Hoje Prefeitos e Governadores não têm liberdade para
governar, manifestar pensamentos e opiniões, pois dependem do
Governo Federal, principalmente do primeiro Ministro José Dirceu,
porque o Presidente Lula fala muito, mas não faz nada.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Obrigado, Deputado
Miguel Martini. V.Exa. disse bem quando se referiu ao Ministro
Palocci; muito preocupado com compromissos com o FMI e demais
requisitos da dívida externa e interna. Dá grande ênfase à reforma
tributária para pagar as contas do Governo Federal.

Ora, reforma tributária e previdênciária se faz para alterar a
Constituição Federal. A reforma tributária alterará mais de 15 artigos
da Constituição Federal. Não se altera a Lei máxima do País só para
pagar dividas públicas da União. A alteração da Lei máxima tem de
ser precedida de profundo estudo, que tem de englobar as condições
econômico-sociais do País. A reforma tem de buscar melhoria
econômico-social da Nação. Reforma que se preocupa mais com o
pagamento da dívida pública da União que com a melhoria das
condições econômico-sociais não prosperará.

Se concordássemos com uma reforma para pagar compromissos
com vencimento imediato, ou já vencido, pensaríamos nas dívidas dos
Estados e dos municípios. Seria justa a repartição da receita tributária
mais equânime - o que não acontece.

V. Exa. acentuou que do bolo da receita tributária a União fica com
65%, o Estado, com 22% e o município, que já teve mais de 10%, com
13%. Ora, os Estados e municípios também têm dívidas. Por que o
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Ministro Palocci não aceita que os Estados participem da divisão
da CPMF, que se tornará receita definitiva, da divisão da dDE, da
constitucionalização do fundo que compensará os municípios pela
isenção do ICMS de exportação? Alega que não pode, porque precisa
equilibrar as contas da União.

Equilibrar as contas da União significa pagá-las, ou, pelo menos,
pagar parte delas. Os Estados e os municípios também não devem?
Ontem se realizou aqui bonita reunião com a participação de
Deputados, Vereadores e diversos segmentos para lutar por uma
reforma mais justa. Deputados Estaduais não podem votar a reforma
tributária, mas podemos criar consciência mais justa para votá-la,
como muito bem faz o Governador Aécio Neves. Ouvi da tribuna que
ao Governador não cabe a coordenação da política nacional. Não está
fazendo isso, mas participando de organização de Governadores para
conscientizar o Governo Federal de que a reforma precisa atender a
pelo menos parte das justas reivindicações. Ontem, oradores pediram
aos Prefeitos e Governadores que não abram mão de seus direitos.
Direito não se pede nem se implora; conquista-se. Não podem abrir
mão de Estados e municípios terem participação significativa na
divisão da receita tributária. Faz-se a reforma agora, contemplando
Estados e municípios, ou a nossa geração não os verá participar de
forma mais equilibrada da receita.

V. Exa. aborda oportunamente assunto significativo. Teremos o
prazer de participar de debates como esses. Levaremos consciência
de justiça aos Deputados Federais e Senadores ao votarem as
reformas tributária e previdenciária, para que atendam ao clamor de
Estados e municípios. O desenvolvimento do País tem de começar
pelos Estados e municípios.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado. Sinto-me honrado por ser
aparteado por grande conhecedor da matéria.

Provavelmente, o Deputado Rogério Correia dirá que não foram os
petistas nem Lula os criadores da CPMF e do CSLL, porque não
estavam no Poder. Concordo. Porém, o partido votou e propôs que,
no final do ano, a CPMF caísse para 0,08%, e, ao assumir o Governo,
sem partilhar com Estados e municípios, elevou-a para 0,38%.
Esperava-se que fosse diferente e fizessem as modificações
anunciadas. Apenas os problemas da União são crescentes? Como



809
municípios, aos quais eram destinados 22%, podem viver com
13%, já que as despesas aumentaram?

Os Prefeitos que reduziram folha de pagamento estão sendo
atingidos novamente pela LRF. Esperávamos que a proposta de
reforma tributária realizasse justiça e melhor redistribuição.
Esperávamos que dissesse: para o superávit primário era 3,75%;
como causou grande custo social, queremos corrigir e baixar para
0,25%, ou seja, cair para 3,5%. Não vemos isso, mas o contrário.
Aumentou 0,25%. Não vejo em que a maneira de o PT e Lula
governarem alterou a política anterior de se fazer justiça social.
Apenas se fala e se fala. Esperamos realizações.

Em apenas seis meses de Governo, o Governador Aécio Neves
realizou o elogiado Plano de Segurança Pública, que será copiado
pelo Lula, e a reforma administrativa; reduziu as despesas do Estado;
está enxugando a máquina administrativa; cortou R$1.000.000.000,00
do déficit, que era de R$2.300.000.000,00; e realizou programa de
governo com prazos e propostas claramente definidas.

Os Deputados que me antecederam falaram sobre o modo de o PT
governar. Qual é esse modo? Leio, por meio da imprensa, para
descobri-lo. O modo petista seria o de governar e de amparar os
companheiros que perderam as eleições, criando ministérios,
secretarias e órgãos para que todos trabalhem?

Na semana passada, se não me engano quinta ou sexta-feira,
publicou-se matéria na "Folha de São Paulo". A Deputada Federal
Maninha, do PT, grande amiga, do grupo que se manteve coerente ao
partido, não votou na reforma, absteve-se. Por isso, o seu marido foi
demitido da Secretaria do Ministério da Saúde, se não me engano
Secretaria Nacional de Saúde. Como articulista, ela pergunta: "Foi
convidado a trabalhar no Governo Federal pela competência ou por
que era meu esposo?" Foi demitido por que era incompetente ou por
que era seu esposo? Quais os critérios de governar? São os que
valorizam a competência ou privilegiam o interesse político? Seria
esse o modo de governar?

Acredito no Lula, no seu Governo porque sou brasileiro. Desejo que
este País se desenvolva. Aliás, todos queremos. Precisamos de
alguns indícios que nos dêem mais segurança de que este fato
ocorrerá e não nos decepcionaremos com esse Governo. Espero que
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realmente promova justiça social. Para isso, precisamos de
medidas efetivas, não apenas discursos; de práticas que nos levem a
acreditar nessa possibilidade.

O Deputado Laudelino Augusto (em aparte) - Obrigado. O senhor e
o Deputado Bonifácio Mourão falam como se o Governo Lula e José
Alencar fossem culpados pela atual situação. Ontem gostaria de ter
feito essa observação na presença do Governador, que mostrou os
mesmos números citados. Quer dizer, 65% da arrecadação estão
retidos na Nação, 22% nos Estados, e 13% nos municípios.

Gostaria de saber quem definiu e quando foram definidos esses
percentuais. Penso que o Governador Aécio deve saber. Acho que
estava no Congresso à época. Isso já vem de longe. Essa péssima
distribuição do que se arrecada não foi estabelecida neste Governo.
Concordamos em que a distribuição não é boa; as reformas estão
sendo feitas exatamente para corrigir essas injustiças. Mas quem
definiu 65% para a Nação, 22% para os Estados e 13% para os
municípios? Foi todo um processo de Governos passados.

Afirmou também que o Governo Federal transferiu para os
municípios o que é responsabilidade da União. Quem e quando? E
bom que tenhamos isso claro, até por questão de justiça, e para
reconhecer que a situação não está boa. Chegamos a essa situação
terrível, e mudanças estão sendo feitas com dificuldade, porque há
aqueles que não querem mudanças, que se manifestam, que são
contra, que fazem obstrução de votações. Há pessoas que não
querem tais mudanças.

Fala também que as contribuições criadas, tendo citado três ou
quatro, foram concentradas no Governo Federal. Quem criou e
quando foram criadas? São perguntas importantes para entendermos
porque o Brasil precisa mesmo de mudanças.

O Governo Lula e José Alencar foram eleitos para promover
mudanças necessárias e urgentes. Esperamos o bom-senso da
equipe de Governo. Também esperamos o bom-senso dos
Governadores, dos partidos, parlamentares federais e Senadores para
que possamos corrigir o que chama de enorme confusão.

Colocou também: "Será que o Governo está fazendo isso para
continuar no poder?". Fiquei questionando também. Será que o
Governo Fernando Henrique fazia isso para continuar no poder? Deu
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errado. Não conseguiu eleger seu sucessor. Mas o Governo atual,
com oito meses, não pode ser acusado de ter feito essa concentração
de arrecadação no Governo Federal, muito menos de ter feito isso
para distribuir como quiser e depois continuar no poder. Acho que isso
é um exagero.

Ao final, questiona que se fala, fala, fala, e o que se faz? Reformas
neste País. E uma necessidade de muito tempo neste País, e, em
sete meses de Governo, Lula e José Alencar já estão no 2 0 turno da
votação da reforma da Previdência e da reforma tributária. Hoje saiu
publicado nos jornais que 70% da população apóia a reforma da
Previdência, e 60 e tantos por cento, a reforma tributária.

Muitos dos seus questionamentos são válidos, também
concordamos com eles, mas quis colocar algumas coisas para não
sermos injustos. A justiça é importante, e essas respostas são
necessárias para que as pessoas entendam.

O Deputado Miguel Martini - Deputado, V. Exa. deve ter percebido,
não sei se prestou atenção, mas já havia antecipado isso. Não estou
dizendo que a culpa de haver essa concentração é do PT e do Lula.
Estão isentos. Concordo plenamente com V. Exa. Durante todo o
tempo em que estou na Assembléia Legislativa tenho falado que o
Presidente Fernando Henrique Cardoso realmente deixou de fazer as
reformas que o Brasil precisava para ter sua reeleição. Concordo
plenamente com isso e não estou imputando ao PT essa culpa. Estou
cobrando que as mudanças sejam feitas agora. E não estamos vendo.
São essas mudanças que eu e o povo brasileiro esperamos. Há
coisas certas sendo feitas? Claro. V. Exa. citou o exemplo da reforma
previdenciária. Pena que ainda esteja sendo tão condescendente com
muitas categorias que sempre se beneficiaram. Elogio a posição do
PT e do Presidente Lula nesse sentido.

Temos que acabar com as grandes distorções salariais no País. Isso
precisa ser feito a partir do serviço público, que deve dar o exemplo. A
reforma tributária não está nessa direção, Deputado Laudelino.
Cobramos quando não se quer partilhar a CPMF, que será CMF. Por
que não se cria IMF - Imposto de Movimentação Financeira? No caso,
seria repactuado para os Estados e os municípios de acordo com a
Constituição, na proporcionalidade já prevista. Por que a CIDE,
imposto criado para cuidar das estradas, até hoje não cumpriu o seu
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papel? Se as estradas estão nos Estados e nos municípios, por
que concentrar esses recursos na União?

Por que não reconhecer que é importante ter saldo na conta
corrente do País, mas que, para melhorar a exportação, é preciso
desonerá-la? E preciso que o Estado que abre mão de seu ICMS seja
recompensado. No caso, a União é que ganha, porque todos os
impostos de importação vão para a União. E preciso que os Estados
que tenham ajudado o País tenham a sua contrapartida. Apesar disso
tudo, o Governo Federal resiste em constitucionalizar esse fundo.

O Estado não ganharia dinheiro, mas apenas seria reposta a parte
do que deixou de receber. Queremos mudanças. Não estamos
dizendo que o PT seja o culpado pela situação, porque iniciou o
Governo ainda este ano. Mas, já que está comandando a Nação, é
hora de fazer as correções das desigualdades e das injustiças. Aliás,
há Governador e Prefeitos do PT que também estão sofrendo com
essa situação. Acredito que a descentralização é o melhor modelo.
Por que concentrar todos os recursos na União? Cobramos essas
mudanças porque são importantes.

Admitimos que a CPMF, que seria para a saúde - o Governo
enganou o povo brasileiro - é fundamental para a União, que, se abrir
mão dos R$22.000.000.000,00 que serão arrecadados, entraria em
dificuldade. Entretanto, da mesma forma que a União está em
dificuldades, os Estados e os municípios também estão. Por que não
dividir esses recursos?

Como V. Exa. disse, é questão de justiça. Minas Gerais está
gastando 101% sem investir em nada, porque estamos em déficit. O
Governador corajosamente enviou à Casa a LDO, com déficit previsto
de R$1.300.000.000,00. Como se vai governar nessa situação? Os
municípios e seus Prefeitos estão desesperados, porque precisam
demitir os servidores ou serão processados pela LRF.

A situação dos municípios não é ruim porque gastaram demais.
Reduziram suas despesas, mas chegaram ao ponto em que não há
mais como reduzir. As despesas só vão aumentando e os repasses
diminuindo. O PT está no poder e precisa fazer o que todos sempre
pregaram, ou seja, a justiça social. Isso se faz distribuindo recursos.

As macropolíticas podem ser definidas pelo Governo Federal, mas
sua aplicação se faz melhor nos municípios e nos Estados, porque
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fica mais barato. Dos recursos de obras que são feitas pela União,
até chegarem ao município, ficam 40% pelo caminho. Se os recursos
são distribuídos ao Estado ou ao município, o desvio é menor, porque
a aplicação é pulverizada. A Oposição tem que cobrar coerência do
Governador. Dizer que esse modo de o Governador Aécio Neves
governar não está dando resultado positivo para o Estado é não
querer reconhecer a verdade.

Estamos vendo todas as mudanças. Temos um plano de Governo
com prazos, todos caminhando. E um governo de diálogo. Aprovamos
a reforma administrativa com quase 100% de unanimidade, porque
houve diálogo e abertura para a participação de todos os
parlamentares - da Situação e da Oposição -, dos servidores e da
sociedade. Dizer que o Governo de Minas age considerando o povo
apenas na hora de votar não é verdade. Houve unanimidade em
quase todas as votações, pois chegamos a um consenso. Como se
chega a um consenso sem diálogo? E impossível. Não foi rolo
compressor que aqui passou, como parece estar acontecendo em
relação ao Governo Federal. No Congresso, o rolo compressor já
começou a funcionar, tirando e colocando Deputados. Não está
havendo tanto diálogo assim.

Se analisarmos a situação do Brasil em relação à sua
macroeconomia, veremos que é excelente. Se o Governo Federal
souber fazer reforma justa e tiver pulso e firmeza para conduzir com
os Governadores e Prefeitos, teremos um País mudado muito mais
rapidamente. Não tenho o mínimo de dúvida a esse respeito. Basta
olhar os dados da balança comercial, superavitária, os investimentos
que estão chegando, superando as expectativas - estão atingindo a
orderti de 11 bilhões, quando se esperava 8 ou 9, podendo chegar a
12 ou 13 bilhões -, e a boa credibilidade internacional. Portanto,
estamos em bom momento para fazer crescer a credibilidade no
cenário internacional, graças ao atual Governo, sem dúvida. A
situação era desastrosa. Nosso risco chegou a quase 3.000, estando,
agora, em torno de 600 ou 700 pontos - nível bom. A inflação,
praticamente, está sob controle. Então, é hora de realizar esse
trabalho tão proclamado: fazer justiça em nosso País. Mas só faremos
justiça se entendermos a dificuldade do outro e compartilharmos com
ele o que temos.

rÀ



814
Portanto, queremos dizer da felicidade que o Governador Aécio

Neves tem tido em relação a todas as suas propostas e ações.
Sabemos que a COMIG, por exemplo, tem sócio, que está sendo
questionado na justiça. Ninguém sabia o que acontecia na COMIG.
Agora, tudo está sendo esclarecido, para gerar o fundo de
desenvolvimento do nosso Estado. Estamos percebendo que a ação
do Governo é firme, com diálogo, respeito à Oposição e determinação,
de forma a se construir uma nova Minas Gerais. Nosso Estado está
voltando a ter credibilidade, chegando até a receber recurso
internacional, com a parceria do Governo Federal, o que não havia no
passado.

O Brasil é um só, apesar de alguns autores poeticamente dizerem
que são vários.

E o mesmo Brasil em Brasília, em Minas e no município menor. Por
isso, nesse momento em que vamos votar a reforma, estamos
apelando para a sensibilidade da equipe econômica do Governo
Federal, a fim de que haja justiça social e melhor distribuição dos
recursos.

Elogio, mais uma vez, o Governador, pelo acerto em todas as suas
propostas. O Estado não tem como, sozinho, alavancar os
R$24.000.000.000,00 de que precisará nesses quatro anos, assim
como o Presidente Lula não terá os R$200.000.000.000,00 de que
necessitará nesses mesmos quatro anos. Por que não fazer parcerias,
resguardando os interesses do Estado? Isso faz parte da
modernidade e disso precisamos.

Reconhecemos que não foi por culpa do PT nem do Lula que
chegamos a essa situação, mas é sua responsabilidade fazer as
correções, agora que têm o poder nas mãos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério
Correia solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
minutos. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Quero fazer abordagem mais restrita
à reforma tributária, visto que esse é o questionamento fundamental
trazido pelo Deputado Miguel Martini. Ainda não tive a oportunidade
de falar, desta tribuna, sobre o que é reforma tributária e o que o
Governo Lula espera dela; portanto, ater-me-ei ao tema e, se possível,
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responderei a algumas questões.

Digo ao Deputado Miguel Martini, a todos os outros Deputados e ao
povo de Minas que a reforma tributária ainda passará por um
processo de negociação, como foi afirmado pelo próprio Presidente e
pelo relator da reforma, Deputado Virgílio Guimarães, meu amigo e
companheiro de partido, com quem tenho discutido o conteúdo do
projeto e os pensamentos do Governo. Disse-nos, claramente, que o
Governo, a partir do esqueleto aprovado na Comissão Especial, abrirá
processo de negociação, e, hoje, em entrevista ao "Bom Dia, Brasil",
abordou os pontos essenciais, sinalizando a razão das diferenças que
aparecerem no conteúdo da reforma - como já se esperava - uma vez
que os interesses da União, dos Estados e dos municípios são muito
distintos.

O Governo Fernando Henrique resolveu o problema não fazendo a
reforma tributária. Preferiu não fazê-la e também não teve condições
políticas para tal. Houve uma série de motivos. Talvez não a tenha
priorizado, pois não era a essência do que pensava. Provavelmente
privatizar tenha sido mais fácil. Saiu vendendo empresas estatais para
pagar os acordos com o FMI e sucateou o Brasil, em vez de encarar a
reforma.

Essa é uma diferença entre o Governo passado e o do Lula, que
encara a necessidade da reforma tributária. Entrarei no seu conteúdo,
porque há muito desconhecimento do que está em discussão e da
justiça social proposta. A primeira observação a ser feita é que o
Governo Lula resolveu encarar a reforma tributária como necessidade
e estancar o processo de implantação, no Brasil, de modelo falido no
mundo inteiro, que estava levando o País à bancarrota.

O País estava, portanto, à beira do precipício. O Deputado Miguei
Martini reconhece isso quando diz que o processo inflacionário era
real já no segundo semestre do último ano do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Quando assumimos, a inflação era real e perigosa.
Se não houvesse medidas duras para o seu combate, provavelmente
entraríamos em período de recessão, que seria pior, e, talvez, o
Governo não teria, como disse o Deputado Laudelino Augusto,
número expressivo nas pesquisas de opinião pública, que lhe dá
razão, apoio e sustentação popular para as suas reformas. Imaginem
um Governo que, logo no seu início, perdesse as rédeas do Brasil. O
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processo inflacionário foi contido, o risco Brasil foi diminuído a
níveis suportáveis - e diminuirá mais - e o dólar foi controlado e não
está mais disparando como estava durante o último período do
Governo Fernando Henrique Cardoso, em que o Brasil patinou. Foram
quatro anos perdidos. O Governo estancou esse processo, paralisou o
processo de privatização e começou a encarar o Brasil, preparando-o
para um período de crescimento, que o Presidente Lula denominou
"espetáculo do crescimento". Estamos trabalhando e torcendo para
que isso aconteça. Para isso é necessária uma preparação, porque
não se cresce de uma hora para a outra. Na campanha eleitoral,
avisamos que não dispúnhamos de uma varinha de condão para
mudarmos o Brasil. Não há quem possa fazer isso de uma hora para a
outra, mas o Presidente Lula encarou a situação e começou a
preparar o Brasil para o crescimento econômico. Isso significa encarar
outros dilemas além da reforma tributária e previdenciária. E preciso
planejamento do crescimento do País no que diz respeito à sua
estrutura, como rodovias. Há um plano. O PPA será para isso,
apontando para o Brasil um crescimento, ou seja, um processo de
desenvolvimento, sem a dependência do capital internacional, do FMI
e do imperialismo norte-americano. Nessa busca, o Presidente Lula,
corajosamente, visita a Venezuela, a Colômbia e o Chile, dizendo que
precisamos sobrepor ao livre comércio das Américas o livre comércio
da América Latina, valorizando o mercado latino-americano e o
brasileiro, para que, no processo de crescimento, não sejamos mais
dependentes do capital financeiro internacional e do FMI. Assim, já se
aponta, para setembro ou outubro, no novo acordo com o FMI, a não-
necessidade de reafirmá-lo, ou a necessidade de assiná-lo em outros
molde, diferente desse que levou Estados e municípios ao sufoco.
Essa situação é fruto de acordos sucessivos firmados, no Governo
passado, com o FMI. O Presidente Lula avisou, durante a campanha,
que não rasgaria esses acordos, mas isso lhe foi cobrado durante
toda a campanha. O PSDB disse que, se Lula ganhasse, seria o caos,
porque rasgaria os contratos e o Brasil entraria em processo de
decadência tamanha que não se conseguiria governá-lo. Chegaram a
apostar que Lula não tomaria posse. E ele disse que cumpriria os
acordos, embora não tivessem sido firmados por nós e não
concordássemos com ele. O acordo firmado com o FMI, que sufocou
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Estados e municípios, foi realizado no Governo anterior. Mas
estamos cumprindo esse acordo, embora sejamos contra. O PT
sempre foi contra esse acordo. O nosso partido sempre defendeu a
independência frente ao capital financeiro internacional, em especial
ao FMI. Em setembro, vamos fazer outro tipo de acordo. Tomara que
não seja necessário fazê-lo. O Presidente Luta torce para que não
seja preciso, mas, se for, buscaremos fazê-lo em curto espaço de
tempo, preparando-nos para evitar outro, porque queremos
independência frente ao capital financeiro internacional.

Deputado Miguel Martini, existe uma política econômica em curso,
um processo para reforçar o desenvolvimento brasileiro, atitude que
tinha sido abandonada pelo Governo Fernando Henrique. Esse
modelo felizmente foi derrotado. Temos pouco tempo de Governo,
mas começamos a construir o Brasil. Para construí-lo, adquirir
credibilidade, baixar o dólar, a inflação, o risco Brasil e os juros, era
necessário que o Governo encarasse duas reformas fundamentais:
previdenciária e tributária. Não é fácil fazer, em especial, essas duas
reformas, escolhê-las como tema, até porque se tratava de cobrança
para que o Brasil ganhasse a estabilidade que hoje ganhou. Os juros,
que chegaram ao nível elevadíssimo de 26,5% - aliás, única medida
de que dispusemos para conter a inflação -, caíram para 22%, com
tendência de baixa.

E fácil dizer: vamos cobrar do Lula, que arrumou a casa, que agora
faça justiça social. Podem ficar tranqüilos que isso é o que mais
queremos. A parte mais desagradável, tivemos a coragem de fazer.
Botamos o dedo na ferida. A reforma previdenciária está em
andamento, apesar de o PFL e o PSDB procurarem atrapalhar, por
causa de teto salarial. Acabei de falar com o Deputado Patrus
Ananias. Não estão defendendo direitos, mas um subteto salarial para
Estados, Poder Legislativo e Poder Judiciário, que seria 90,25% do
Poder Legislativo, portanto, aumentando o teto para o Brasil inteiro.
Têm lá suas razões. Porém, estão atrapalhando o Governo e querem
atrapalhar também a reforma tributária. Querem que o Governo não
dê certo. O PSDB e o PFL começam a se assanhar. Como o Governo
Lula vem dando certo, sentem que precisam atrapalhar agora, fazer
com que Lula escorregue em casca de banana. Então, o PSDB e o
PFL, que estavam tão bonzinhos, passaram a fazer o papel de
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capetinhas. Com dor-de-cotovelo, tentam ver se Lula fracassa,
como aconteceu com FHC. Temos em curso um plano, um
planejamento de desenvolvimento e crescimento do Brasil.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Não farei a defesa do
PSDB nem do PFL, mas, se não tivessem votado, a reforma da
previdência não teria passado.

Com relação ao teto único, discordo de V. Exa. Sou defensor do teto
único porque temos três Poderes independentes, que devem
funcionar harmonicamente, devendo haver equiparação. Porém, não
significa dizer que o teto seja de 90,25%; pode ser de 75%. Não
estamos falando de percentual. Deveríamos encampar essa defesa,
para que todos os Poderes tenham teto máximo igual. Talvez seja a
força de que o Presidente Lula precisa para dizer que não é de
90,25%, mas de 75%, 60% ou de 80%. Quero apenas dizer que o teto
tem de ser igual. Caso contrário, vamos começar a quebrar a relação
entre os Poderes nos Estados, e isso não é bom para a democracia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. V. Exa. não deixa de ter
razão ao discutir o valor de um teto único. Havia um acordo sobre
isso, que poderia ser mudado no Congresso. Não estamos distantes
de discutir acordos. Porém, no Congresso, onde já havia acordo de
votação no 20 turno, o PSDB e o PFL tentam atrapalhar a votação da
reforma da Previdência, objetivando influenciar a reforma tributária.
Até aí, tudo bem. E papel da Oposição discutir, buscar seu espaço.
Não discordamos disso, pois o papel da Oposição é fundamental e
precisa ser reconhecido. Enquanto Oposição em Minas, queremos
também ser reconhecidos.

Existe um modelo econômico e uma política muito bem posta pelo
Governo, os quais esperamos que dêem certo. A reforma
previdenciária, que precisava ser enfrentada, foi muito importante,
embora muitos funcionários não tenham compreendido isso. Tivemos,
dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, problemas em relação a
ela. Mas o Governo e a grande maioria do PT mostrou firmeza.
Também sou funcionário público. Fui dirigente da Central única dos
Trabalhadores, em sua primeira gestão, e sindicalista do Sind-UTE,
mas compreendo a necessidade da reforma, mesmo que isso seja
objeto de incompreensão de setores do funcionalismo público. Para o
Brasil, era uma necessidade. A Previdência não podia continuar com
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aquele rombo. Sempre defendemos o teto. Não é correto o setor
privado ter teto, e o outro setor não tê-lo. Colocamos o dedo na ferida.

Quanto à reforma tributária, ocorreu a mesma coisa. O que há na
reforma tributária que precisa ser mantido? Primeiro, a questão da
relação entre Estados e municípios. E evidente que essa reforma fará
com que Estados e municípios ganhem. Aliás, não só a reforma, mas
toda a política econômica. Se o Brasil sair do fundo do poço e se
desenvolver todas essas alíquotas repercutirão na União, nos Estados
e nos municípios de forma positiva. Treze por cento de muito pouco é
muitíssimo pouco, mas com 13% de um valor que se avolumou,
avolumam-se também as arrecadações dos municípios e dos Estados.
Por isso, o crescimento econômico é de interesse de todos, não
apenas da União e do Governo Lula.

O segundo ponto a ser mantido é não depender do acordo com o
Fundo Monetário Internacional, para que não se sufoquem Estados e
municípios. Os acordos feitos entre o ex-Governador Eduardo
Azeredo e o Governo Fernando Henrique foram impostos pela União.
Isso porque era necessário que se arrochassem os Estados para
cumprir as metas de superávit do Fundo Monetário Internacional, não
só com a União, mas também com todos os Poderes. Caminhamos
para outro tipo de acordo que não vise a sufocar Estados e
municípios. E um segundo passo importante, no processo de reforma
tributária.

Essa reforma fará justiça social. Por intermédio dela, 40 milhões de
brasileiros deixarão de contribuir para a Previdência com a parte do
empregador e do empregado, passando a contribuir, como
autônomos, apenas com a parte do empregado. Em outras palavras,
esses brasileiros poderão entrar no processo de previdência com uma
contribuição de aproximadamente R$20,00, o que garantirá sua
previdência e sua aposentadoria. Isso na reforma tributária, porque é
lá que deveria ser feito. E o desconto, ali posto, da alíquota da parte
do empregador. Está incluso na reforma e no relatório do Deputado
Virgílio Guimarães.

O imposto de renda negativo também faz justiça social. Aqueles que
não tiverem renda passarão a ter, naquele início de implementação da
política de renda mínima, aquilo que o Senador Eduardo Suplicy há
tantos anos cobra e que começaremos a ter, a partir da aprovação da
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reforma tributária, que criará o imposto negativo. São duas
medidas de divisão de renda. Há a distribuição das alíquotas do ICMS
em cinco, sendo que a menor, ainda sem estipular o valor, será
aquela pertinente aos gêneros de primeira necessidade - os
alimentos. Isso virá a ser regulamentado pelo Senado Federal. Não há
posições autoritárias, mas cinco alíquotas a serem determinadas pelo
CONFAZ, pelo Senado.

Virgílio explicava numa equação complicada na cabeça de tucano,
democrático demais. Envolve CONFAZ, Senado e empresários.
Haverá o estabelecimento •de cinco alíquotas de ICMS. As
Assembléias Legislativas foram resguardadas no relatório do
Deputado Virgílio Guimarães. As Assembléias terão liberdade de
colocar algumas dessas alíquotas para segurarem pelo menos a
guerra fiscal. Hoje, querem garantir justiça social com valores mais
baixos para os gêneros de primeira necessidade e mais altos para os
que não são, aos quais a população de renda mais alta tem acesso e
a população de baixa renda não. A alíquota de ICMS visa a fazer
justiça social e está em processo de discussão.

A CPMF terá distribuição mais justa. Não é que não exista repasse
de CPMF para os municípios. Existe sim, e os Prefeitos sabem disso.
Uma parte vai por intermédio do SUS.

Virgílio tem dito em várias palestras que há mecanismos de combate
à sonegação para impedir o aumento da carga tributária. Haverá
cobrança maior daqueles que sonegam, para que o equilíbrio das
contas não se desfaça. Não se pode aumentar carga tributária, mas
também não se pode abrir mão de um Estado forte, que intervenha
nas questões sociais. Essa é a diferença que temos em relação aos
neoliberais. Não queremos um Estado enfraquecido, sem dinheiro,
que não possa investir na saúde, na educação. Queremos parceria
com o setor privado, a partir de Estado forte.

Os municípios terão acesso à CPMF, e chegará aos municípios
dinheiro a mais para a educação. Para a saúde, haverá
R$5.400.000,00 a mais no ano que vem, valor a ser repassado para
Estados e municípios, que é para onde vai o repasse do SUS. O plano
plurianual está na discussão que o Governo anunciou.

Haverá, ainda, aumento significativo na verba para educação. O
FUNDEF será substituído pelo FUNDEB, e a União, finalmente entrará
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com dinheiro nesse fundo. No FUNDEF, os Estados e os
municípios contribuíam; a União, porém, praticamente não contribuía,
além de desvalorizar o aluno-aula, O FUNDEB aumentará em quatro
anos o acesso à educação das crianças de 6 anos e dos jovens de 14
a 17 anos, com dinheiro da União, o que significa alivio para os
municípios, no que diz respeito à educação infantil, e para os Estados,
no que diz respeito ao ensino médio. Estados e municípios ganharão
com a reforma tributária, que está viabilizando orçamento melhor no
sistema educacional, nessa troca do FUNDEB pelo FUNDEF.

Há leis em andamento no Congresso Nacional para serem
implementadas no ano que vem. O caso do FIJNDEB e FUNDEF está
chegando ao Congresso Nacional. O Deputado Gilmar Machado
esteve aqui antes de ontem e apontou nessa direção. O Governo
Federal está enviando proposta de emenda à Constituição trocando o
FUNDEF pelo FUNDEB, medida fundamental, e anunciou também o
piso nacional da educação para os professores, matéria debatida por
nós.

Essas duas medidas para a área da educação são de ponta e
estavam em nosso programa.

Outro exemplo importante de tudo que vem sendo feito para a
melhoria social, em tão pouco tempo de Governo, é o PRONAF. E
impressionante a alegria do produtor com esse programa: os juros são
de 3% ao ano para a produção de gêneros de primeira necessidade,
com garantia da compra da safra produzida pelo pequeno produtor,
reivindicação antiga do PT. Há uma alegria generalizada. O Governo
Federal está injetando recursos na base da economia, criando
condições para que a reforma agrária seja realizada em níveis
superiores aos que foram feitos no País. Portanto, está preparando o
Brasil para o crescimento. Temos de trabalhar para que tudo dê certo.

As diferenças entre tucanos e petistas são muito grandes.
Compreendo que os parlamentares do PSDB e PFL se assustem com
o fato de, em tão pouco tempo, o Governo Federal haver conseguido
fazer acertos tão grandes, além de apontar perspectivas otimistas
para o País, que são reconhecidas por economistas das diversas
matizes ideológicas.

Isso não significa que estejamos torcendo para que o Governo Aécio
dê errado. O pronunciamento de V. Exa., Deputado Miguel Martini,
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aponta para uma grande diferença entre o Governo de Lula e o de
Aécio Neves. São projetos diferentes. E natural que o seu
pronunciamento, mesmo reconhecendo os avanços do Governo
Federal, seja mais o de questionar as ações desse Governo, que
talvez contrariem outros interesses existentes no País, como o capital
financeiro. Nunca foi essa a marca do Governo Fernando Henrique ou
dos tucanos. Daqui para a frente, irão acirrar-se as diferenças entre o
nosso projeto e o do Governo Aécío. Talvez, por esse motivo, o
Governador tenha feito questão de comparecer, ontem, nesta Casa, a
um ato de Prefeitos - que demonstravam algum tipo de insatisfação
para com o Governo Federal -, a fim de tentar capitalizar algo contra o
Governo Lula. Creio que não conseguiu, porque nada tinha para
anunciar aos Prefeitos. Como poderia fazer isso, se está sempre
dizendo que Minas está completamente falida, se depende do
crescimento do Estado? Se o Presidente Lula prepara o País para o
crescimento, e se Minas Gerais só poderá crescer se o projeto
nacional obtiver sucesso?

O Estado está sendo muito bem tratado pelo Presidente. Quisera ver
o Governo Fernando Henrique tratar o ex-Governador Itamar Franco,
mesmo sendo oposição, com tamanha virtuosidade. O Presidente Lula
veio a Minas, concedeu aval, uma carta de alforria, para o Governador
pudesse ir ao BIRD e ao BID negociar empréstimos internacionais,
que estavam paralisados. Enfim, trata o Estado com o respeito que
merece. Aliás, o segundo percentual do País em votos para Lula foi o
de Minas, que ainda o sustenta.

Recomendo cautela ao Governador Aécio Neves, porque poderá
custar-lhe caro essa política de boicote sorrateiro ao Presidente Lula,
embora feita com muita delicadeza e educação. Se quiser, de fato,
testar o seu prestígio posicionando-se contrariamente ao Governo
Federal, não será bem sucedido. E melhor que continue com uma
política de aproximação, a fim de ajudar o Presidente da República, e
não tente tirar proveito da situação, como fez ontem.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - O Governo Federal não fez
favor a Minas Gerais ao conceder-lhe esse aval. O Governador Aécio
Neves imprimiu gestão que permitiu a recuperação dessa
credibilidade. Então, o Banco de fomento internacional decidiu
emprestar dinheiro a Minas. E prática dessa instituição ter o aval do
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Governo Federal, que, considerando os avanços trazidos por
Aécio, não tinha outra coisa a fazer.

V. Exa. foi traído por seu raciocínio ao afirmar que aquilo que
denunciei é verdadeiro. Há na sua mente, assim como na dos
membros do PT e na do Lula, a idéia de que o poder deve ser
concentrado. Esse é o nosso medo. V. Exa. diz que, se o Governo
não fizer essas reformas, o desenvolvimento econômico não ocorrerá,
e que, se ocorrer, o povo brasileiro sairá ganhando. Ora, Estados e
municípios são fundamentais no processo de desenvolvimento do
País. Se estiverem asfixiados, não poderão trabalhar, e o País não
poderá crescer. Essa é a política equivocada que V. Exa. colocou, de
que discordo. O Brasil cresce se os entes da Federação tiverem
capacidade de gerir os seus recursos e provocar o avanço. Se
verificarmos exemplos do exterior, constataremos que isso é positivo.
Se Minas tiver condições de fazer bom trabalho, as indústrias virão
para cá, porque desejam energia, ciência e tecnologia, segurança,
estradas, saneamento básico, enfim, condições adequadas para
instalação. Então, não basta que haja ação por parte do Governo
Federal. Se os recursos forem mais bem distribuídos, o progresso se
alastrará pelos municípios.

Quanto às alíquotas de ICMS, quero saber o que será aprovado. A
proposta feita é perigosa. Estive no Congresso discutindo essa
questão, juntamente com a UNALE. Pelo que V. Exa. disse, nossa
reivindicação foi atendida, as Assembléias continuarão legislando
sobre o ICMS. O proposto foi 20%, não sei qual valor virá.

O Deputado Rogério Correia - As Assembléias continuarão tratando
dessa questão, com alguns limites para evitar a guerra fiscal. O valor
ainda não foi estabelecido. Fica margem para que possam discuti-lo,
no interior das cinco alíquotas.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Se o percentual para
votação da CONFAZ for alterado, poderemos ficar tranqüilos, mas, da
forma proposta, o Sudeste ficará fora do processo, porque a decisão
estaria com o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Qual o quórum
exigido para a votação dessa matéria?

O Deputado Rogério Correia - Ficou para ser estabelecido pelo
Senado, em proposta sugerida pelo empresariado, que tinha receio de
que o CONFAZ virasse algo absolutista na determinação das
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alíquotas. O Senado seria, pois, o local mais apropriado para
estabelecimento desses índices.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Os índices são sempre
determinados pelo Senado, desde a proposta original. A diferença é
quanto ao quórum para deliberação. Estava previsto que seriam 3/5, e
eram exigidos 4/5.

O Deputado Rogério Correia - Não sei qual quórum ficou
estabelecido.

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Essa questão é
fundamental, porque, caso contrário, as regiões Sudeste e Sul ficarão
fora do processo. O número dos outros é maior do que esse.

Há outro aspecto. A Lei Robin Hood acaba no dia seguinte. Ainda
não sei o que virá.

A proposta é a redistribuição dos 25% do ICMS repassado para o
município, ou seja, 25% dos 25%. Para entenderem, de 100% do
ICMS, 25% vão para o município; esses 25% viram 100%; desses
100%, 25% são definidos pela Lei Robin Hood. Minas Gerais ganhou
vários prêmios por valorizar o treinamento básico, a cultura, a saúde,
etc.

A proposta leva a definição dos percentuais para uma lei
complementar, votada no Congresso. Isso é grave, dependendo do
que virá na aprovação. Acreditamos que seria justo incluir não só o
VAF, mas população e VAF. Admitimos isso, mas não que seja votado
por lei complementar no Congresso, pois retira da Assembléia
Legislativa a capacidade de fazer justiça social.

V. Exa. disse que o PT e o Presidente Lula não são responsáveis
pela desordem existente. O SUS não é novidade, o FUNDEB é
inovação, mas as outras questões existiam. Dizer que o recurso vai
por meio do SUS e da CPMF é sofismar. Se o Governo Federal não
repassar recursos para a educação e saúde, o que fará? Além dessas
ações, esse repasse deveria ser melhorado.

Temos a LRF, que, por um lado, é dificultadora do desenvolvimento
- acredito nisso -, mas, por outro, é moralizadora. Não é mais aquela
farra. Hoje existe critério e controle em mandar recurso para o
município e dar-lhe condições de fazer trabalho na comunidade.

Queremos, neste momento em que se discute o pacto federativo,
que melhore. E responsabilidade do PT fazer essa proposta e
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conduzir esse processo, para que outros partidos entendam isso.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado. Responderei algumas
questões. Outras, aprofundaremos no debate da reforma tributária.

E claro que não podemos manter a asfixia nos municípios e nos
Estados. Digo manter porque não fomos nós que a causamos. V. Exa.
diz que o PT não pode ser responsabilizado por essa desordem. Pelo
menos por enquanto, acredito que por nenhuma. Essa asfixia foi
causada por determinação do acordo do FMI, que deliberou o que
seria concentrado nas mãos da União. Portanto, a LRF estabeleceu
limites claros de gastos e recebimentos de alíquotas para Estados e
municípios. Isso mudará.

O Presidente Lula comprometeu-se com os Prefeitos que a União
desconcentrará cada vez mais o que detém, para que os Estados e
municípios participem, com maior autonomia, fazendo política e justiça
social. A reforma tributária será um caminho.

Insisto que nada disso será possível se a política econômica
nacional não mudar, se o Brasil não sair da dependência do
imperalismo norte-americano.

Em casa que falta pão, todo mundo briga, mas ninguém tem razão.
Não há como distribuir a Estados e municípios o que não se tem.
Fazer política que dê certo nacionalmente é a melhor solução. Se o
Brasil permanecesse na situação em que se encontrava no Governo
de Fernando Henrique, atolado em dívidas, na dependência do capital
financeiro especulativo, se não implementasse modelo de
desenvolvimento próprio que possibilite o crescimento, não adiantaria
a Estados e Municípios brigar contra a União. Há que se dividir
justamente, para Estados e municípios não ficarem asfixiados. Mas,
para isso, o modelo econômico nacional precisa emplacar.

Aécio Neves não compreendeu o relatório do Deputado Federal
Virgílio Guimarães sobre a reforma tributária. No papel de
Governador, em jogo de cena e na tentativa de angariar a simpatia
dos Prefeitos, disse que a situação dos Estados e municípios ficará
pior, o que não é verdade. Virgílio Guimarães está à disposição para
debater o assunto. Por respeito, o Presidente Lula solicitou que o
Governo discuta o assunto com os Governadores. Estamos abertos
para debater o ICMS, os 25% da Lei Robin Hood, etc. Portanto,
defendo com orgulho as medidas tomadas por Lula. Queiram ou não,
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o Brasil caminhará no sentido que o Presidente deseja. Não
escorregaremos em casca de banana de tucano. Lula governará com
os partidos de esquerda, de centro e com o PMDB, o qual passará a
compor a base de mudança. O povo brasileiro muito se orgulhará do
primeiro, do segundo Governo de Lula e de outros que implementarão
mudanças. Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - 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
28, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para
a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA EXPANSÃO DO METRÔ, EM 13/8/2003

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, Célio Moreira, Gustavo Valadares, Marília Campos e
Vanessa Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 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 se
discutirem e votarem proposições da Comissão. Passa-se à 38 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita sejam
convidados os Srs. Fernando Pimentel, Ademir Lucas e Carlaile
Pedrosa, respectivamente, Prefeitos Municipais de Belo Horizonte,
Contagem e Betim; e Vinod Thomas, Diretor dó Banco Mundial para o
Brasil, para discutir a estaduahzação do metrô da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. E também aprovada emenda da
Deputada Marília Campos a esse requerimento, a qual inclui entre os
convidados o Presidente do Sindicato dos Metroviários de Belo
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Horizonte e representante dos usuários de transporte. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Célio Moreira, em que solicita sejam agendadas visitas
oficiais ao Ministro das Cidades, para tratar do assunto objeto da
Comissão, e às Linhas 1 e 2 do metrô, juntamente com as direções da
BHTRANS e da CBTU, para verificar as atuais condições das obras já
executadas e em execução. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Vanessa Lucas - Ivair Nogueira - Roberto

Carvalho.
ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 20/8/2003
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Olinto Godinho, Cecília Ferramenta e Zé Maia, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Cecília Ferramenta,
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. João Pedro de Oliveira, Presidente da
União das Câmaras Municipais de Minas Gerais, encaminhando
moção de apoio à inclusão, na ADENE, dos 69 municípios de que
trata ô Projeto de Lei n° 467/2003; do Sr. José Humberto Machado,
Presidente da Câmara Municipal de João Pinheiro, manifestando a
posição contrária dessa Casa à aprovação do Projeto de Lei n°
6412002, que trata da proibição da celebração de convênios entre o
IPSEMG e os municípios mineiros. Passa-se à 2a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados, em turno único, os Requerimentos n os 1.000/2003, do
Deputado Leonardo Moreira, 1.115/2003, do Deputado Doutor
Ronaldo, 1.024 e 1.134/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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1.043, 1.044 e 1.045/2003, do Deputado Márcio Passos, 1.119,
1.120 e 1.132/2003 do Deputado Laudelino Augusto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Gilberto Abramo, Presidente - Cecília Ferramenta - Olinto Godinho.

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM
21/812003

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Fahim Sawan e Neider Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Leonídio Bouças, Sebastião Helvécio e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, 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 debater a grave crise financeira dos hospitais-
escolas com sede no Estado, em especial no que diz respeito à não
liberação dos recursos do SUS para o pagamento dos serviços
prestados por essas instituições. A Presidência destina essa parte da
reunião a ouvir os seguintes convidados: Srs. Marcelo Gouvea
Teixeira, Subsecretário de Inovação e Logística à Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde; Sr. Arquimedes Diógenes Ciloni, Reitor da
Universidade Federal de Uberlândia; Sr. Hélio Moraes de Souza,
Superintendente do Hospital Escola da Faculdade de Medicina do
Triângulo; Sr. Jorge Baldi, Diretor-Geral do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora; Alair Benedito de Almeida,
Diretor-Geral do Hospital das Clínicas de Uberlândia; Enio Roberto
Pietra Pedroso, Diretor Clínico do Hospital das Clínicas da UFMG;
Sra. Maria do Carmo, representante da Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, como autor do requerimento que motivou o convite,
passa a fazer as suas considerações iniciais. A Presidência registra a
presença dos seguintes convidados: Sra. Marilda Ribeiro Resende,
Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal

rs
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de Uberaba; Srs. Guilherme Ribeiro Câmara, Diretor de Interior do
Sindicato dos Médicos de Belo Horizonte; João Gilberto Ripposati,
Vereador de Uberaba; Boaventura Mendes da Cruz, Secretário de
Organização da CUT; Geraldo Brasileiro Filho, Diretor da Faculdade
de Medicina da UFMG; Shakespeare Martins, 1°-Tesoureiro da CUT; e
Gilberto Caixeta, Vereador de Uberaba. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, participam todos os convidados e, ainda, o Sr.
Edson Luiz, Vereador de Uberaba. Segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Neider Moreira - Fahim Sawan.

ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS
ACIDENTES AMBIENTAIS, EM 26/8/2003

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, Leonardo Moreira e Leonardo Quintão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonardo Quintão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Em seguida, o Presidente passa a palavra
ao relator, Deputado Leonardo Moreira, que distribui cópia da minuta
do seu relatório aos membros da Comissão para conhecimento e para
efeito de subsidiar sua discussão e votação na próxima reunião.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 28/8/2003, às 14 horas, com a finalidade de
se apreciar o relatório final, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

Leonardo Moreira - Leonardo Quintão.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N°4/2003
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei

complementar em tela propõe a alteração da Lei Complementar n° 64,
de 25/3/2002, que trata do Regime Próprio de Previdência e
Assistência Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, foi o projeto apreciado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo
apresentado pela comissão anterior.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa alterar a Lei Complementar n° 64, de

2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos Servidores do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de
incluir, no grupo de segurados, os notários, registradores, escreventes
e auxiliares não optantes pelo Regime Geral da Previdência, nos
termos da Lei Federal n°8.935, de 1994, e, no grupo dos beneficiários
não titulares de cargo efetivo, aqueles não detentores de cargo
efetivo. Assegura, ainda, as vantagens e os direitos previdenciários
adquiridos por esses profissionais até a data da publicação da lei e
estabelece que os valores de aposentadorias e pensões dos notários
e registradores observarão o mínimo estabelecido pela legislação
vigente e o valor de contribuição.

O principal objetivo do projeto é suprir a lacuna deixada pela Lei
Complementar n° 64, de 2002, que não incluiu os não-optantes pelo
regime celetista como segurados obrigatórios do Regime Próprio de
Previdência e Assistência Social dos Servidores do Estado.

No entanto o objeto desta proposição ficou inoportuno em razão da
aprovação, em 14/7/2003, por esta Casa, do Projeto de Lei
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Complementar n° 25/2003, que trata de tema idêntico. Em
30/7/2003, o citado projeto de lei complementar foi sancionado pelo
Governador do Estado, transformando-se na Lei Complementar n°
70/2003.

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

Complementar n°4/2003.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico

Simões - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°67/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n°
67/2003 institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas
Gerais.

Foi a proposição examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A seguir, foi encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo
n° 1, com a Emenda n° 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão, para ser analisada nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto institui o Programa de Seguro Agrícola, que desobriga o

produtor rural de liquidar operações de crédito quando ocorrerem
fenômenos naturais que comprometam culturas agrícolas e autoriza o
Poder Executivo a constituir uma companhia de seguros, encarregada
de implementar e administrar o Programa. Estabelece que o conselho
consultivo da nova entidade determinará contribuições obrigatórias, a
serem cobradas sobre todas as operações de crédito agrícola
realizadas no Estado. Tais contribuições, junto com dotações
orçamentárias específicas, comporão os recursos para o Programa.

O seguro agrícola é um instrumento-chave da política agrícola,
indispensável à modernização tecnológica da agricultura assim como
à sua efetiva incorporação no mercado de capitais. E também, quando
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abrangente, um meio para libertar a agricultura dos vícios do
crédito rural.

No Brasil o mercado de seguro agrícola é incipiente. Há muitas
décadas vem-se tentando dotar o País de um sistema de seguro
agrícola capaz de proteger o agricultor contra riscos de perdas físicas
de sua produção. Tais tentativas, infelizmente, pouco sucesso tiveram,
com a história mostrando que os custos têm sido socializados e os
lucros, privatizados, dada a problemática parceria, em nosso País,
entre o setor público e o privado, nessa área.

Em 1973 foi criado o Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO -, que está na sua terceira edição. Após
acumular prejuízos significativos ao longo de sua história, hoje
restringe-se quase somente aos beneficiários do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF -, caracterizando-
se mais como um programa do que como um seguro. Recebeu
inúmeras críticas, e então várias restrições foram criadas, provocando
uma redução muito significativa do seu público.

Existem experiências de sucesso de seguro mútuo administrado por
cooperativas e associações. As companhias privadas de seguro, nos
últimos anos, vêm avançando nesse setor e prometendo expansão e
investimento pesado no mercado. Esse movimento não retira, porém,
as atribuições constitucionais do Governo do Estado.

Nesse sentido e pela obrigação constitucional, o Governo do Estado
atribuiu à Superintendência de Economia Agrícola da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, por meio
do Decreto n° 43.230, de 2003, Seção V, art. 13, VI, a articulação e
implementação de sistemas de crédito rural e seguro agrícola. Ainda
nesse sentido, ao reativar e reestruturar o Conselho Estadual de
Política Agrícola - CEPA -, criou, entre as 23 câmaras técnicas que o
compõem, uma de crédito rural e seguro agrícola, para definir a forma
de atuação do Estado na matéria. Esses fatos revelam a atenção que
vem sendo dada pelo Poder Executivo à questão.

A proposição em tela pretende criar programa. Como a criação de
programa é iniciativa exclusiva do Executivo, a Comissão de
Constituição e Justiça corrigiu esse desvio com a apresentação do
Substitutivo n° 1, apontando que o seguro agrícola, como consta na
Constituição Estadual, deve ser preocupação do Estado.
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A Comissão que nos precedeu, analisando a matéria, sugeriu que

o seguro agrícola se firmará no Brasil quando forem alteradas as
garantias do sistema, o que envolve o resseguro e sua legislação
federal. Apontou que legislar sobre políticas de seguros é
competência privativa da União, cabendo ao sistema financeiro
nacional, regulado em lei complementar, a criação de seguro com o
objetivo de proteger a economia popular e a autorização para o
funcionamento de estabelecimentos de seguro. Portanto, qualquer
iniciativa estadual deve obrigatoriamente se limitar a operar modelos
de seguro existentes e sob autorização do Banco Central do Brasil.
Em resumo, o Estado poderá utilizar um de seus órgãos ou entidade
da administração indireta que atue no setor financeiro para operar o
seguro agrícola no seu território. Nesse sentido apresentou a Emenda
n° 1, que retirou a obrigação da atuação direta do Estado neste setor.

Especialistas no tema dizem que os subsídios são necessários,
dadas as inúmeras incertezas associadas à agricultura, os riscos
correlacionados, o elevado custo de administração do seguro, a baixa
rentabilidade da agricultura, que reduz a disposição do agricultor em
adquirir a apólice, o prêmio baixo para não afugentar os segurados de
menor risco, etc.

Por isso é fundamental a necessidade de regulação do sistema de
seguros no País, com o imperativo de se otimizar o uso dos recursos
públicos. Tal regulamentação depende da solução de um "imbroglio"
constitucional em torno da regulamentação do art. 192, que dispõe
sobre a estruturação do sistema financeiro, que, em seu inciso II, diz
que lei complementar disporá sobre "autorização e funcionamento dos
estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização,
bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial
ressegurador". Enquanto tal artigo não for regulamentado, prevalece a
legislação anterior à Constituição (Decreto-Lei n° 73, de 21/11/66),
com o Sistema Nacional de Seguros Privados, que estabelece as
normas de funcionamento dos seguros privados e fiscaliza sua
aplicação no mercado brasileiro. Ele é constituído pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados, pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP -, pelo Instituto de Resseguros do Brasil - IRB -, por
sociedades autorizadas a operar com seguros privados e por
corretores habilitados. Com isso, o IRB tem o monopólio do resseguro
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no Brasil.

A solução do problema legal deverá ter por objetivo uma estrutura
de seguro agrícola que seja tão eficiente quanto possível, sem
dispensar a fundamental participação do poder público. Entretanto tal
participação deverá se dar de tal forma que satisfaça os requisitos que
minimizam a parcela de risco da sociedade, bem como traga boa
solução para o embate com os vários grupos de interesse em jogo.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a implantação da
proposta envolve despesa de recursos públicos, que será definida de
acordo com os critérios a serem adotados e seguindo a
regulamentação federal a ser realizada.

Apresentamos a Emenda n° 2, que condiciona sua implantação à
dotação orçamentária específica no Orçamento Público, com a
especificação clara das fontes de receita conforme ditames da Lei de
Responsabilidade Fiscal, especificamente em seus arts. 15, 16 e 17.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 67/2003,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, e a Emenda n° 2, que a seguir
apresentamos.

EMENDA N°2 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescente-se, onde melhor convier, o seguinte artigo:
"Ad. .... - Os recursos públicos para esta iniciativa deverão obedecer

ao disposto nos arts.15, 16 e 17 da Lei Complementar n° 101, de 4 de
maio de 2000.".

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°512/2003

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n.° 512/2003,
ex-Projeto de Lei n° 2.385/2002, visa a alterar a redação do inciso II
do art. 10 da Lei n° 13.437, de 30/12/99, que trata do Programa Micro
Gerais.

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição
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e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n

o
s 1 e 2. Cumpre-nos, agora, analisar a

proposição quanto ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 13.437, de 1999, trata do Programa de Fomento ao

Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte do Estado - Micro Gerais.

O Programa tem por objetivo dar a essas empresas um tratamento
diferenciado nos âmbitos tributário e administrativo, principalmente.

A proposição em tela pretende estender esses benefícios às
empresas que tenham sido desmembradas ou resultem do
desmembramento de outra empresa ou da transmutação de qualquer
de seus estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver
ocorrido até 31/12/2000. A referida lei, objeto da alteração pretendida,
beneficia somente as empresas instaladas até a data de 31/12/96.

Essa medida alcançaria um número maior de pequenas empresas e
microempresas, que hoje perfazem mais de 250 mil em todo o Estado,
conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI.

Especialmente, serão beneficiadas as empresas criadas entre os
anos de 1996 e 2000, em decorrência de desmembramento ou da
transmutação e que enfrentam, hoje, a realidade mercadológica,
econômica e financeira vivida pelas microempresas, mas não
recebem os mesmos tratamentos fiscal, tributário, crediticio e
administrativo daquelas, por não terem sido enquadradas na Lei do
Micro Gerais.

Dessa forma, o projeto em tela vem somente fazer a devida e justa
adequação da lei à realidade atual dessas empresas, que têm
enfrentado sérias dificuldades para se manterem no mercado, em
razão da pesada carga tributária imposta a elas.

Considerando os problemas que hoje enfrenta a economia do País
e, por consequência, a dos Estados, toda e qualquer medida que
possa contribuir para a alteração desse quadro em Minas deve
sempre encontrar o apoio desta Comissão.

As Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
tratam apenas de questões formais, sem alterar o conteúdo do



836
projeto, razão pela qual devem ser acolhidas.

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

51212003, no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Paulo

César - Biel Rocha.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°410/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Leonardo Quintão, por meio da proposição em tela
requer à Presidência da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao
Secretário de Governo informações acerca das dispensas e
inexigibilidades de licitação bem como dos convênios onerosos
firmados pela ex-Secretaria da Casa Civil, ex-Secretaria da
Comunicação Social e ex-Secretaria de Governo e Assuntos
Municipais, nos anos de 1999 a 2002, no tocante ao número de
contratos firmados por dispensa e inexigibilidade de licitação,
especificando o objeto e o seu respectivo valor, e ao número de
convênios onerosos firmados, especificando o objeto, seu respectivo
valor e o nome da entidade conveniada.

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
As contratações públicas são submetidas a um requisito prévio que

consiste na realização de licitação, que é, no dizer de Celso Antônio
Bandeira de Meio, um certame patrocinado pelas entidades
governamentais que promovem, dessa forma, disputa entre os
interessados, vencendo a melhor proposta, ou seja, aquela que
atende melhor ao interesse público.

A licitação é condição de validade dos contratos firmados pela
administração pública e, além de possibilitar a escolha da melhor
proposta, tem também como objetivo permitir que todos os licitantes,
em igualdade de condições, preencham os critérios e os requisitos
segundo os quais suas propostas serão examinadas.

A Lei de Licitação, Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, define que as
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contratações públicas no Brasil se conduzem por um de dois
caminhos possíveis: ou a licitação é obrigatória ou o caso é
enquadrado em uma hipótese legal de ausência de licitação (dispensa
ou inexigibilidade).

Entretanto, a decisão entre a realização ou não de licitação é
estritamente vinculada. No caso de inexigibilidade (art. 25) de
licitação, o próprio objeto do contrato, por sua singularidade, já define
o contratado a ser escolhido, o que suprime qualquer
discricionariedade nessa fase.

Nos casos de dispensa (art. 24), a hipótese de ausência de licitação
pode-se caracterizar antes de definido o bontratado (por exemplo, a
emergência). Mesmo assim, a administração deve adotar medidas
para reduzir tanto quanto possível qualquer subjetividade na escolha
do contratado.

Pelas razões apresentadas, achamos conveniente o pedido de
informações, por configurar processo de finalização dos atos do
Executivo e garantir que os procedimentos a que se vê ele obrigado
tenham sido realizados dentro da estrita legalidade.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

410/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria - Pastor George.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°760/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Weliton Prado, por meio da proposição em tela, requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa que encaminhe ofício ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhe informações sobre os
convênios celebrados com os municípios, com os respectivos valores
e objetos, que estejam incluídos como restos a pagar do exercício de
2002; a relação dos convênios cujos valores já foram repassados aos
municípios que o celebraram; e o cronograma de repasse dos
recursos dos demais convênios.

Publicada em 29/5/2003, foi a matéria encaminhada à Mesa da
Assembléia para receber parecer, conforme está determinado no art.

rÀ
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79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estado celebrou convênios com os municípios para repasses de

recursos da saúde destinados a compra de equipamentos e
medicamentos, construção de unidades de atendimento, além de
pagamento de consultas e internações.

Os empenhos ainda não pagos em 31/12/2002, não podendo ficar
em aberto para o exercício financeiro seguinte, foram inscritos em
restos a pagar a serem liquidados neste ano.

E importante ressaltar que, emitidos empenhos durante um exercício
financeiro, com previsão de pagamento até o seu final, devem existir
em caixa, obrigatoriamente, recursos financeiros suficientes para
quitá-los.

Os empenhos para os quais existam a disponibilidade de caixa são
os únicos que podem ser inscritos em restos a pagar. Não havendo
disponibilidade, deverão ser cancelados independentemente do direito
do credor.

No caso específico dos municípios conveniados mencionados no
requerimento, tendo sido os débitos com eles inscritos em restos a
pagar, pressupõe-se que havia disponibilidade de caixa para solver os
respectivos compromissos.

Mas, passados cinco meses findo o exercício de 2002, sem que
tenham sido repassadas as verbas para o município, o parlamentar,
consciente do papel fiscalizador deste parlamento e da vinculação
constitucional dos recursos da saúde, encaminha pedido de
informação por meio da Mesa da Assembléia, que, não sendo
satisfeito no prazo de 30 dias, sujeita a autoridade destinatária, caso
seja Secretário de Estado, a crime de responsabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

760/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de agosto de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.	 -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 33/2003
Comissão de Redação



839
O Projeto de Lei n° 33/2003, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, que autoriza a veiculação de publicidade no encosto de
cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais, foi aprovado no 21
turno, na forma do vencido no l 0 turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 33/2003
Autoriza a veículação de publicidade no encosto de cabeça das

poltronas dos ônibus intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E permitida a veiculação de publicidade no encosto de

cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais.
Parágrafo único - Exclui-se do disposto no °caput" a propaganda de

produtos nocivos à saúde.
Art. 2 0 - A receita líquida advinda da publicidade a que se refere o

art. 1° desta lei será destinada ao Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS.

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

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Doutor Ronaldo -

Laudelino Augusto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 105/2003

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 105/2003, de autoria da Deputada Lúcia

Pacifico, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimento
comercial manter exemplar do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor disponível para consulta, foi aprovado no 20 turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

necessário suprimir parte do texto do § 2 0 do art. 1°, por ser
claramente redundante em relação ao "capuf' do mesmo artigo.

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

PROJETO DE LEI N° 105/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimento comercial

manter exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
disponível para consulta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos comefciais situados no Estado

manterão exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para consulta.

§ 1 0 - Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento
comercial aquele que desenvolva atividade de distribuição ou
comercialização de produto ou prestação de serviços.

§ 20 - O exemplar a que se refere o "caput" poderá ser solicitado
pelo cliente ao funcionário encarregado do atendimento.

Art. 20 - E obrigatória, nos estabelecimentos a que se refere o § 1°
do art. 1°, a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil
leitura, com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui
exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para consulta.".

Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o
estabelecimento infrator às seguintes penalidades:

- notificação de advertência para sanar a irregularidade no prazo de
quinze dias, na primeira infração;

II - multa de 500 UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais) se, decorrido o prazo previsto no inciso 1, persistir a
irregularidade;

III - multa prevista no inciso II cobrada em dobro, nas reincidências
subseqüentes.

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no "caput", considera-
se reincidência o cometimento da mesma infração a cada período de
trinta dias após a aplicação da multa prevista no inciso II.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

rÀ
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Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Maria Olívia, Presidente - Doutor Ronaldo, relator - Djalma Diniz -

Laudelino Augusto.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Marcon pela inauguração

da Casa Geraldo Turismo Enogastronômico (Requerimento n°
1.021/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Grupo Algar por seu relevante trabalho de
cunho social no Estado (Requerimento n° 1.116/2003, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Sindicato Rural de São Gonçalo do Abaeté
pela realização da 4' Festa do "Cowboy" (Requerimento n°
1.137/2003, do Deputado Elmiro Nascimento);

de congratulações com o Chefe da Polícia Civil do Estado pelos
relevantes trabalhos prestados pela Delegacia Adjunta de Tóxicos e
Entorpecentes da 78 Delegacia Regional de Segurança Pública de
Juiz de Fora (Requerimento n° 1.183/2003, da Comissão de
Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2003

ATAS

ATA DA 67 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/8/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado André Quintão; aprovação -
Correspondência: Proposta de Ação Legislativa n° 6/2003 - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nos 1.001 a 1.003/2003 - Requerimentos n os 1.244 a 1.25612003 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Meio
Ambiente e de Turismo e dos Deputados Wanderley Ávila (2),
Sebastião Helvécio, Dinis Pinheiro e Antônio Carlos Andrada -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ricardo Duarte, Neider
Moreira, Vanessa Lucas, Bonifácio Mourão, Doutor Viana e Roberto
Carvalho - 2 a Parte (Ordem do Dia): 1  Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adaiclever
Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durvai Angelo -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
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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 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - A ata revela importante votação. Na

manhã de hoje, a votação da emenda relativa ao teto foi suspensa,
possibilitando a presença de vários Deputados na assinatura do
projeto Conexão Assembléia, Universidade e Cidadania. O evento
contou com a participação de instituições de ensino superior do
Estado, como o Unicentro Izabela Hendrix. Portanto, parabenizo a
Mesa.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Correspondência
- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:	 -
PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N° 6/2003

Do Sr. Aloísio Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais, encaminhando anteprojeto de lei para
criação do Conselho Estadual de Comunicação Social. (- A Comissão
de Participação Popular.)

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.

rÀ
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N°1001/2003

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Deoglécio
Dias - ABDD -, com sede no Município de Diamantina.

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

Beneficente Deoglécio Dias - ABDD - I com sede no Município de
Diamantina.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A Associação Beneficente Deoglécio Dias - ABDD - é

uma entidade civil sem fins lucrativos e com sede no Município de
Diamantina, a qual tem por finalidade conceder assistência social
gratuita a pessoas carentes (serviço de transporte, atendimento a
consultas médicas e oftalmológicas e exames laboratoriais,
fornecimento de material escolar, medicamentos e próteses e
assistência jurídica), executar serviços de radiofusão comunitária e
desenvolver a prática esportiva no município.

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° 1002/2003
Altera a Lei n°14.136, de 28 de dezembro de 2001.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o inciso II do parágrafo único do art. 1° da Lei

n°14.136, de 28 de dezembro de 2001.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 2003.

rs
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Elmiro Nascimento
Justificação: O art. 1° da Lei n° 14.136, de 2001, isenta o cidadão

mineiro do pagamento da segunda via de documento quando o
original tiver sido objeto de furto ou roubo.

Para que a isenção seja obtida, a lei a condiciona à apresentação de
ocorrência policial, desde que efetuada num prazo de 60 dias
contados do registro policial do fato.

E sabido que, muitas vezes, o cidadão desconhece o prazo
estipulado, por não conhecer a lei nem a possibilidade de vir a ser
isento do pagamento das referidas taxas.

Nem sempre a ocorrência é feita de imediato, pois a falta de
conhecimento da lei leva o cidadão a adiar sua ida à delegacia ou, até
mesmo, a não fazer o boletim de ocorrência, efetuando somente o
pedido da segunda via do documento e, por consequência, arcando
com a taxa.

Dessa forma, a aprovação deste projeto representaria um enorme
serviço a favor do cidadão, pois não reduz receitas, não acarretando,
assim, nenhum prejuízo aos cofres públicos estaduais.

Em face do exposto, estamos certos de que os nobres colegas desta
Casa prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.00312003
Autoriza o DER-MG a doar à Santa Casa de Caridade de

Guaranésia o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o DER-MG autorizado a doar à Santa Casa de

Caridade de Guaranésia imóvel situado nesse município, com área de
terreno de 6.000M 2, confrontando, à direita, numa extensão de 75m
(setenta e cinco metros), com a Rua Quatro de Dezembro; à
esquerda, numa extensão de 75m (setenta e cinco metros), com a
Rua Dr. Pontes; aos fundos, numa extensão de 80m (oitenta metros),
com a Rua Major Urias; e pela frente, numa extensão de SOm (oitenta
metros), com a Rua Júlio Tavares, conforme escritura pública de
doação feita pela Santa Casa àquele Departamento, lavrada pelo

rs
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Cartório do 20 Ofício a fls. 161 do livro 52 e registrada no livro de
transcrição sob o número 6226, a fls. 18 do livro 3.0, do Cartório de
Registro da Comarca, com as seguintes benfeitorias: três casas
simples, uma garagem e um pequeno refeitório.

Art. 20 - O imóvel destina-se à sua reincorporação ao patrimônio da
entidade.

Art. 3° - O imóvel reverterá ao patrimônio do DER-MG se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, agosto de 2003.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Em 1963, o imóvel mencionado foi doado pela Santa

Casa de Caridade de Guaranésia ao DER-MG, para que ali fosse
instalada uma residência daquele Departamento. Sabe-se que esse
objetivo foi atingido até a desativação do referido órgão, cessando,
assim, os motivos que ensejaram a doação.

A Santa Casa deseja obter novamente o imóvel, para
reincorporação em seu patrimônio.

Desde 24/9/99, o imóvel está cedido à Prefeitura Municipal de
Guaranésia sob o regime de comodato, com vigência até 2004. A
Prefeitura está de acordo com sua rescisão, amigavelmente, para
consecução da pretendida doação. Nada mais justo que o DER-MO
devolva, por meio de doação, o imóvel que assim recebeu e não usa
mais.

O pleito é justíssimo, porque há muito tempo cessou a finalidade da
doação, pelo que espero o costumeiro apoio dos meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.24412003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente da EMATER com vistas à inclusão, no Programa
Balcão do Produtor, dos municípios que menciona. (- A Comissão de
Política Agropecuária.)

ri-k-1-
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N° 1.245/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja

formulada manifestação de aplauso à Associação Mineira de Defesa
do Ambiente - AMDA - pelo transcurso dos 25 anos de sua fundação.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.246/2003, do Deputado Laudelino Augusto, pleiteando sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG as informações que
menciona, para subsidiar as discussões sobre o Projeto de Lei n°
712/2003.

N° 1.247/2003, do Deputado Pastor George, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente da CEMIG informações sobre a suspensão
do Programa LUMIAR. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.248/2003, da Deputada Vanessa Lucas, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Teófilo Otôni pelo transcurso de 150° aniversário de sua fundação. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.249/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que envie à
Comissão a conclusão dos procedimentos administrativos a respeito
da Vice-Diretora da Escola Estadual Nelson de Sena. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.250/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
conclusão das obras de eletrificação rural do Município de Lima
Duarte. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 1.251/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja dado
conhecimento às autoridades que menciona de carta enviada por
argentino importador de calçados brasileiros, a respeito de restrições
a importações desses produtos.

N° 1.252/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Subsecretário de Administração Penitenciária com
vistas a que investigue denúncia apresentada pela Sra. lima
Fernandes de Almeida.

N° 1 .253/2003, do Deputado Leonardo Mõreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Antônio Abreu
Corrêa de Marins por sua posse como Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.254/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Antônio Abreu
Corrêa de Marins, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado,
por sua posse no cargo de Presidente dessa Corte. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Requerimento n° 1.253/2003, nos termos do §
20 do art. 173 do Regimento Interno.)

N° 1.255/2003, do Deputado Ricardo Duarte, pleiteando seja
solicitada ao Conselho Estadual de Educação cópia dos processos de
autorização Rara criação de cursos de Medicina nas instituições que
menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.256/2003, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL - com vistas à implantação da cobrança
de tarifas locais por chamadas entre usuários de áreas conurbadas. (-
A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados
Wanderley Ávila (2), Sebastião Helvécio, Dinis Pinheiro e Antônio
Carlos Andrada.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ricardo Duarte.
O Deputado Ricardo Duarte - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, lembro-lhes que hoje se
comemoram 115 anos de emancipação de Araguari, minha cidade
natal. Aproveito para enviar cumprimentos ao povo de Araguari por
esta data.

Do assunto que me traz à tribuna, esperava tratar quando e se o
projeto de minha autoria que prevê moratória na criação de escolas de
medicina em Minas Gerais viesse ao Plenário. Trata-se de assunto
polêmico, suscitando opiniões diferentes, por isso precisa ser
debatido. Fomos surpreendidos por decreto do Governador Aécio
Neves publicado no diário oficial, em 26/8/2003, criando mais uma
faculdade de medicina em Belo Horizonte, ligada à universidade de
Três Corações e ao Hospital Mário Pena; aliás, mais uma faculdade
de medicina autorizada a funcionar pelo Conselho Estadual de
Educação sem o aval do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério
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da Saúde e do MEC, em flagrante descumprimento da legislação
em vigor. Refiro-me à Portaria n° 752, de julho de 1997, e ao Decreto
n° 3.860, de julho de 2001, ambos do MEC, e a Resolução n° 450, de
março de 2003, do Conselho Estadual de Educação, que igualmente
exigem, para criação de cursos de Medicina, a prévia autorização do
Conselho Nacional de Saúde.

Causa-nos espanto também o Governador autorizar a abertura de
mais um curso de Medicina, depois que o próprio Conselho Nacional
de Saúde deliberou, por meio da Resolução n° 324, de julho de 2003,
contrariamente à abertura dos cursos superiores da área de saúde,
constantes em todos os processos em trarbitação no Conselho.

Para demonstrar a confusão na área governamental sobre esse fato,
o decreto do Governador, publicado no dia 26 de agosto, informa que
era baseado numa resolução do Conselho Estadual de Saúde,
publicada apenas no dia seguinte, dia 27, ou seja, após o decreto do
Governador.

A decisão do Governador, equivocada juridicamente, não diz
respeito a fato nenhum. Trata-se de mais uma faculdade de medicina
privada, criada sem que nós e a sociedade discutamos o grave
problema de médicos formados precariamente, em grande número,
sem currículo adequado, com mais especialistas e superespecialistas,
habilitados a usar tecnologias cada vez mais avançadas e caras,
distantes da realidade do povo brasileiro. Precisamos de médicos
generalistas, da família, humanistas, éticos e interiorizados.

Os números sobre a distribuição dos médicos no Brasil são
impressionantes. Há concentração no Sul e no Sudeste e nos grandes
centros. No Norte, Nordeste, no Centro-Oeste e nos pequenos
municípios, há dificuldade para o serviço público conseguir
profissionais da área da saúde. Em Minas Gerais, cerca de 250
municípios não possuem médico, e, aproximadamente, 200 os
possuem, mas eles não moram na cidade, dificultando a relação
médico-paciente.

Hoje, no Estado, há, aproximadamente, 1 médico para cada 600
habitantes, enquanto a Organização Mundial de Saúde preconiza 1
médico para cada 1.000 habitantes. Em Belo Horizonte, há 1 médico
para cada 190 habitantes. Nas grandes cidades mineiras a relação é
de 1 médico para cada 200 ou 300 habitantes. Há Prefeituras do
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interior que, apesar de oferecem salários de mais de R$8.000,00
ao mês e outras vantagens, não conseguem atrair o profissional, que
prefere viver em grandes centros, atuando como superespecialistas e
utilizando cara tecnologia de ponta.

Ocorreu o que os grandes mestres temiam desde a metade do
século passado: formação médica voltada, única e exclusivamente,
para o mercado. E o resultado do mercantilismo total na formação
médica do Brasil.

A educação médica, em Minas e no Brasil, precisa ser repensada e
protegida pelo poder público. Por meio dela temos e teremos o
balizamento ético de nossas relações com a vida. E necessário escola
médica que produza conhecimento sobre onde vivemos, relacionado
com a saúde de Minas. Os recursos humanos, na área da saúde,
devem possuir formação adequada, com parâmetros éticos, e
acompanhar os avanços tecnológicos, porém, sem perder a
perspectiva da condição atual de saúde do povo. Precisamos formar
médicos de acordo com programa de saúde pública que vise a
atender a todos. Infelizmente, não há recursos para isso. E necessário
que o profissional médico, que, de oito a dez anos, se prepara na
universidade, seja bem-remunerado, principalmente pela sua
importância social. O compromisso ético e humanista do profissional
que lida com a vida o tempo todo tem de ser o mais importante.
Chegou o momento de nós, parlamentares, com a participação da
sociedade, procurarmos saber qual médico queremos no Brasil e em
Minas Gerais e o currículo que devem seguir as faculdades. As
escolas de ponta, ou seja, as escolas públicas, no Brasil e em Minas,
discutem essas mudanças. Esse assunto deve passar por esta Casa.

Ontem, fomos surpreendidos com mais uma escola médica. Há
cinco faculdades privadas, criadas nos últimos anos, em Minas
Gerais, contestadas na justiça pelo CF1M. Os cursos possuem preços
que impedem a grande maioria da população de freqüentá-las. São
mensalidades entre R$2.000,00 e R$3.000,00 mensais. A maioria ou
quase todas não possuem hospitais universitários, laboratórios nem
bibliotecas adequadas para o ensino.

Precisamos lutar para formar profissionais na área da saúde
comprometidos com a ética da vida, precisamos humanizar os
profissionais e fazer com que tenham, principalmente, formação
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adequada com uma política de saúde pública abrangente que
possa chegar à população mais carente.

Sr. Presidente, diante desta realidade, coma e quando vamos
debater tão importante assunto - a formação profissional dos médicos
e a saúde pública no Estado - se o Governador, através de decreto,
vira as costas para a lei e cria escolas de medicina sem refletir sobre
essas questões?

Não se trata de ser corporativista nem de acreditar que ninguém
possa formar bons profissionais médicos fora da esfera pública. Trata-
se de cobrar que as regras estabelecidas sejam cumpridas e que,
para criar escolas médicas, pelo menos o Conselho Nacional de
Saúde seja ouvido.

Estamos, portanto, propondo a esta Casa Legislativa que exerça o
seu papel constitucional de fiscalizar o cumprimento da legislação em
nosso Estado. Para isso apresentamos um projeto de resolução
propondo a suspensão dos efeitos do Decreto n° 43.551 que autoriza
o funcionamento do curso de Medicina da Universidade de Três
Corações em Belo Horizonte, por considerarmos que tal decisão
contraria a legislação em vigor.

Apresentamos também requerimento solicitando ao Conselho
Estadual de Educação que envie a esta Casa, para conhecimento das
Comissões de Saúde e Educação, cópia dos processos que autorizam
o funcionamento dos cursos de Medicina da Faculdade de Medicina
do Vale do Aço, de Caratinga, pertencente à UNIVAÇO; da
Universidade Presidente Antonio Carlos - UNIPAC -, de Juiz de Fora;
da Universidade de Alfenas - UNIFENAS -, em Belo Horizonte; da
Universidade de Uberaba e da Universidade de Três Corações, em
Belo Horizonte. Todas essas autorizações ocorreram há menos de
dois anos e sem o aval do Conselho Nacional de Saúde.

E preciso que as Comissões de Saúde e de Educação estudem
essa documentação. Caso as evidências de irregularidade sejam
confirmadas, exigiremos que a investigação seja aprofundada, pois
estamos tratando da formação de profissionais que lidarão com a vida
humana e a exigência da educação de qualidade nessa formação não
pode ser considerada de forma tão leviana.

Por último, não poderia deixar de lembrar que o Governador afirmou,
em nossa presença, na semana passada, que não vai cumprir a
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Emenda à Constituição n° 29, que vincula recursos orçamentários
em ações e serviços de saúde. Ou seja, o Governador informa a todos
nós, sem pejo, que não vai cumprir a determinação constitucional de
investir 10,7% do que for arrecadado na saúde. Gostaria de solicitar a
todos que pressionemos o Sr. Governador a cumprir tal determinação,
para que não sejamos obrigados a rejeitar suas contas no próximo
ano.

O Deputado Neider Moreira (em aparte)* - Muito obrigado. Venho
fazer coro com as palavras do Deputado, aproveitando para dizer que,
como V. Exa. já disse, não se trata de questão corporativista.
Tratamos de questão séria, que deve 'ser muito estudada pelas
comissões competentes. A questão de se abrir uma faculdade de
medicina é muito mais séria do que parece ser numa simples
conversa. Uma faculdade de medicina necessita não só de uma
estrutura física, mas também de como docente extremamente
qualificado, que permita a formação de um profissional que não venha
a ser causa de problema de saúde pública, mas venha resolvê-lo. Não
podemos continuar tratando da mesma forma a questão da abertura
de escolas médicas em todo o País. Isso tem que ser realmente
levantado.

E importante que a Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa
participe diretamente dessa discussão para que isso não continue
ocorrendo. Essa situação não ocorre especificamente na área médica.
No Brasil, os cursos superiores não estão sendo tratados com a
seriedade devida. Profissionais sem a devida qualificação estão sendo
jogados no mercado de trabalho para oferecerem serviços de
qualidade ruim; ao mesmo tempo, gera-se o subemprego,
desvalorizam-se profissões. Concordo totalmente com as palavras de
V. Exa. Estamos à disposição para o debate.

O Deputado Ricardo Duarte - Com certeza. Boa parte desses
profissionais "malformados", não conseguindo espaço no mercado
habitual, acaba empregada nas Prefeituras, atendendo principalmente
à população mais carente, que não tem condições de escolher o
médico. Essa questão é muito séria. Temos o compromisso de discuti-
la.

Propus em projeto de lei moratória na criação de escolas de
medicina no Estado, mas fomos atropelados pela ação do

rs



853
Governador. Por isso, resolvi trazer esse assunto para ser debatido
pelos Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.
• Deputado Neider Moreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público da galeria, telespectadores da TV Assembléia, trago um
assunto à tribuna que já vem sendo amplamente debatido nos últimos
meses, mas que continua sem o devido encaminhamento. Esse
problema vem se perpetuando e causando cada vez mais transtornos
à vida do cidadão no seu dia-a-dia. Muito já se falou sobre o estado
caótico em que se encontram as rodovias brasileiras. Minas Gerais,
até pelo fato de ter a maior malha rodoviária do País, não estaria em
situação diferente de outros Estados. O nosso Estado também vive
situação econômico-financeira extremamente difícil, que já é
amplamente conhecida por todos.

Temos ouvido muitas promessas de recuperação de rodovias, mas
não temos visto nenhuma ação positiva nessa direção. Na realidade, a
cada dia, essas rodovias se vêm deteriorando.

Penso que, na temporada de chuvas deste ano, teremos problemas
seriíssimos com o escoamento da produção, com o transporte de
carga no País, e, em Minas Gerais, será um tormento a ser
enfrentado.

Isso ocorre apesar de o cidadão pagar uma enormidade de impostos
para que possa transitar com o seu veículo. Paga o IPVA, o CIDE, o
ICMs, o IPI. Talvez seja uma das estruturas produtivas mais tributadas
no País. Ainda assim o cidadão não tem segurança em transitar por
essas estradas. A situação específica da BR-262 já foi discutida pelos
Deputados Paulo César e Domingos Sávio, e hoje quero falar
novamente sobre essa estrada no trecho Betim - Juatuba.

As pessoas que passam pela BR-262, uma das rodovias federais
mais importantes do Estado e do Brasil, inclusive grande parte dos
parlamentares desta Casa, sabem que, próximo a uma fábrica de
bebidas, no Município de Juatuba, há verdadeira cratera tomando
conta dessa rodovia. Várias vezes esse assunto foi discutido nesta
tribuna. Foram pedidas providências para que o pior não acontecesse,
pois sabemos, por transitarmos nessa rodovia uma infinidade de
vezes, que isso poderia acontecer. E aconteceu. Infelizmente, veículo,
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dirigido talvez por pessoa que não tinha hábito de transitar na
rodovia, caiu naquele buraco e um de seus passageiros morreu.
Portanto, precisamos de solução para essa questão. Temos de parar
com a hipocrisia de dizer que o Estado ou a União conseguirão
recuperar rodovias. Já está provado que o Estado e a União já não
têm capacidade de gerir esse setor, tendo o cidadão de enfrentar
rodovias sem a menor condição de segurança de tráfego. Venho a
esta tribuna, hoje, trazer esse alerta, para que tomemos posição
definitiva em relação a essa questão. Se for o caso de fazer
concessão de rodovia para a iniciativa privada, que a façamos, pois
precisamos dar ao cidadão condição de tráfego em nossas rodovias.
Sabemos muito bem disso, pois usamos as rodovias quase todos os
dias, fazendo visitas a nossas bases eleitorais. Então, tomaremos
decisão de levar requerimento à Comissão de Transporte e Obras
Públicas para a criação de comissão especial - se esse for o caso
decidido pela comissão -, para debatermos o assunto e chegarmos à
solução real para o problema. Precisamos ir fundo no que diz respeito
a essa questão, de forma a acabar com a inércia em relação às
rodovias brasileiras e, naturalmente, às mineiras.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero ser solidária
com sua fala. Sabemos dos esforços envidados pelo Ministro dos
Transportes, que é mineiro, mas sabemos da gravidade da situação
que estamos vivendo, que faz parte de questão mais ampliada - a
própria segurança pública. Os acidentes de trânsito tem matado
milhares de vítimas (dizem as pesquisas que até mais que guerras
civis em outros países). Então, temos de superar qualquer
divergência, superar esforços e, realmente, desejar e contribuir,
pontuándo as situações específicas e concretas, pois conhecemos os
lugares por onde passamos e sabemos quais são os problemas
específicos de cada cidade ou região. Portanto, poderíamos até
assinar requerimento - se V. Exa. ainda não o fez - solicitando
urgência em relação a essa questão específica, porque o valor de
uma vida é inestimável. Não podemos ficar omissos. Temos de
solicitar providências.

O Governo Federal é nosso e o defendemos, pois sabemos dos
seus grandes avanços. Por isso mesmo, é nossa obrigação o estar
alertando para esses fatos e solicitar urgência nas medidas, para que
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vidas sejam preservadas. Portanto, quero cumprimentá-lo e estar
somando com V. Exa. no compromisso de buscar maior agilidade na
resolução desses problemas específicos.

O Deputado Neider Moreira* - A Deputada citou algo extremamente
importante: estamos lidando com vidas, o que deve ser levado em
muita consideração.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por seu
alerta, que tem muita propriedade. Estamos no quinto ano de mandato
e, durante esse tempo, com vários Deputados da legislatura passada
e desta, temos trabalhado para resolver as questões das nossas
rodovias, principalmente das federais, que estão em lamentável
estado de conservação, apesar das taxas de liberação de veículo e de
tantas outras que jamais se destinam ao melhoramento da qualidade
e da segurança, o que permitiria a prevenção dos acidentes e o
salvamento de vidas.

Há dois meses, o Deputado Paulo Cesar e eu estamos tentando
uma audiência com o Ministro dos Transportes, para resolver essa
situação caótica, mas não conseguimos chegar até lá. As estradas
estão piorando. As chuvas estão chegando. Vivemos mais um ano de
angústia, e nada foi feito. Temos apenas operações tapa-buracos. O
caminhão do DER ou de outra firma passa jogando massa no asfalto,
e, daí a alguns dias, os buracos voltam a aparecer, crescendo
novamente com as chuvas. Como já brinquei, o número deles vai
diminuir, porque crescerão tanto que dois ou três virarão um só,
ocupando toda a pista e provocando acidentes.

Deputado, queremos nos somar a seu esforço, para juntos estar
brigando pela reconstrução das nossas estradas.

O Deputado Neider Moreira* - O Deputado disse muito bem. Neste
ano, seguramente, teremos uma proliferação de buracos nas
estradas, como nunca visto anteriormente. Por isso, estamos fazendo
esse alerta, para que providências sejam tomadas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Vanessa Lucas.
A Deputada Vanessa Lucas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

demais presentes, pessoas da galeria, espectadores da TV
Assembléia, funcionários da Casa, no próximo sábado, dia 30,
Contagem fará 92 anos e ganhará de presente o Hospital Municipal
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José Lucas Filho.

E preciso ressaltar que a obra, que teve recursos liberados no
Governo Fernando Henrique Cardoso, é resultado de parcerias entre
os Governos Federal, Estadual e Municipal. Nesta oportunidade,
agradeço, em nome do povo de Contagem, ao ex-Presidente
Femando Henrique Cardoso, aos ex-Ministros José Serra e Barjas
Negri e à bancada de Deputados Federais do PSDB no Congresso
Federal. Quando há vontade política, tudo é possível.

Contagem dá exemplo de seriedade e competência na gestão
pública, demonstrando que, quando o governante é sério e tem
compromisso com a vida - como é o caso do Prefeito Ademir Lucas -,
a dignidade e o respeito aos cidadãos são resguardados, mesmo
assumindo um município financeiramente comprometido e tendo de
cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

"A maior obra em saúde que Contagem já viu", esse é o "slogan" do
hospital, que, em seus 7.000m2 de área construída, oferecerá maior
conforto e comodidade aos usuários do SUS, além de avançados
procedimentos médicos e tecnológicos. Com o novo hospital, a
capacidade de intemações salta de 13 mil para 17 mil por ano em 120
leitos, sendo 20 deles de UTI. Localizado na Av. João César de
Oliveira, na área do Cinco, bem no coração da cidade, estará
oferecendo exames de rotina e vários outros de baixa, média e alta
complexidades.

Representa ainda importante avanço para a cidade como centro de
formação profissional e de pesquisa, abrindo as portas para futuros
convênios com as mais respeitadas universidades. Subdividido em
cinco blocos, conta com completo centro cirúrgico, pronto socorro,
serviços de radiologia, ressonância magnética e tomografia, farmácia,
ambulatório, laboratórios de urgência, ampla área de estacionamento
e até heliporto, entre outros serviços.

Os investimentos, Sr. Presidente, caros colegas, são superiores a
R$15.000.000,00, incluindo a construção. Ressalto nossa gratidão ao
nosso querido Governador Aécio Neves, que acreditou neste
empreendimento, contribuindo para a celebração de convênio com o
município para a compra de equipamentos.

A exemplo de tantos que deram sua contribuição para que essa obra
fosse erguida, sinto-me emocionada em ter colaborado e trabalhado
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para a abertura do hospital. Pude, ao comemorar meu aniversário,
destinar a renda da festa de adesão para a aquisição de leitos,
rouparia, materiais de consumo necessários, e buscar, junto aos
empresários, aos funcionários dos órgãos municipais, aos amigos, aos
comerciantes e a tantas outras pessoas doações que possibilitassem
a inauguração do hospital no dia do aniversário da cidade.

Essa é também uma forma de retribuir e presentear meus
conterrâneos, que me confiaram seus votos, elegendo-me Deputada
Estadual. Cabe ainda registrar a participação do Programa de Ação
Integrada - PAI-Contagem como colaborador na realização dessa
obra. E, nos seus 92 anos, Contagem ganha o maior de todos os
presentes: o Hospital Municipal José Lucas Filho, que é a realização
do sonho do povo de Contagem. E fruto da audácia, do prestigio, da
colaboração e da soma de esforços de muitos que ousaram acreditar,
transformar e construir.

A inauguração será neste sábado, dia 30 de agosto, às 10 horas,
sob as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Aproveito a
oportunidade para reforçar o convite e espero poder contar com a
presença de todos em tão gloriosa festa da minha querida Contagem.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Parabenizo o Prefeito
Ademir Lucas, seu distinto esposo, que foi nosso colega nesta Casa,
com quem aprendemos muito em nosso primeiro mandato. Quero
louvar a brilhante administração que o nosso companheiro do PSDB
vem realizando no Município de Contagem, na área da saúde, com a
reabertura do Pronto-Socorro, onde realizou várias obras importantes
de reforma, e com a instalação de centros especiais de tratamento de
saúde.

Tenho conhecimento de outras obras na área do saneamento
básico, da educação e de outras, de modo geral. O ex-Deputado
Ademir Lucas, atual Prefeito de Contagem, tem grande experiência
legislativa e executiva. Já em seu segundo mandato, o povo de
Contagem tem o privilégio especial de ver à frente da administração
daquele município pessoa que reúne essas duas experiências. Por
isso, a obra que V. Exa. menciona merece o nosso aplauso, como
também o Prefeito de Contagem, por tudo que tem realizado em uma
das mais importantes cidades de Minas Gerais. Parabéns a V. Exa.,
ao Município de Contagem e ao Prefeito Ademir Lucas.
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A Deputada Vanessa Lucas - Obrigada.
O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo

pronunciamento. A inauguração do Hospital de Contagem demonstra
a responsabilidade, o denodo e a firmeza do Prefeito Ademir Lucas,
de quem tenho o prazer de ser amigo. Respeito muito a sua vida
pública, não apenas como Prefeito, mas também como Deputado
Federal. Entregará à população obra que contou com o trabalho
também de V. Exa. Tenho acompanhado o seu esforço nesta Casa,
convidando-nos para eventos beneficentes. Todo esse trabalho estava
voltado para a aquisição de leitos, de utensílios e de aparelhagens
para o Hospital de Contagem, o que demonstra a sua
responsabilidade e compromisso e explica o retorno em votos que V.
Exa. obteve em seu município.

Fico feliz quando posso presenciar o sucesso de uma administração,
pois, infelizmente, anteontem, foi denunciado, no programa do
Ratinho, que o Prefeito de Varzelândia está sendo acusado do desvio
de R$2.400.000,00. Esse dinheiro público poderia ter sido usado para
dar assistência à população, pois não tem sequer um hospital para
tratamento mínimo. O Prefeito desviou essa enorme quantia de uma
cidade pobre, causando-nos muita tristeza. Se, de um lado, está a
banda podre da política, com prefeitos que roubam e desafiam a lei;
se assistimos a esses bandidos, que deveriam estar apodrecendo na
cadeia, por outro presenciamos fatos como esse, que está
acontecendo em Contagem, com a participação do Prefeito Ademir
Lucas- Há uma semana, o Prefeito de Varzelândia promoveu uma das
maiores festas da cidade, sendo que há mais de 300 acusações
contra ele e uma CPI da Câmara Municipal para cassá-lo. O Tribunal
de Justiça já está tentando fazer isso há muito tempo. Enquanto isso,
esse Prefeito rouba, deixando o povo na miséria. Graças a Deus,
ainda há pessoas sérias e responsáveis que aplicam bem os recursos
da população, principalmente na área da saúde pública.

Peço que encaminhe ao Ademir as congratulações deste Deputado
e desta Casa. Farei o possível para estar presente na inauguração,
porque é muito bom testemunhar a vitória, principalmente das
pessoas que respeitam o dinheiro público, devolvendo a confiança em
uma grande obra. Parabéns ao Ademir e a V. Exa.

A Deputada Vanessa Lucas* - Muito obrigada.
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O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Estou satisfeito, por

vários motivos, em usar a tribuna. Reafirmo que, quando o sonho é
sonhado junto, pode se tornar realidade. V. Exa. mencionou a parceria
do Governo Federal e do Estadual, e, fundamentalmente o trabalho, o
dinamismo e a competência do Governo municipal. Muitas vezes,
como disse o Deputado Carlos Pimenta, o recurso vem, e o
administrador não o usa bem. Com alegria, estamos constatando essa
parceira de todos os Governos ser bem administrada em Contagem,
transformando-se em grande obra, que o Prefeito Ademir Lucas
entregará à população, oficialmente, no próximo sábado.

Vemos, com alegria, essa parceria dos governos, em todas as
instâncias, se bem administrada em Contagem e transformar-se nessa
grande obra que o Governo do Prefeito Ademir Lucas entregará à
população oficialmente no próximo sábado, depois de amanhã.

Ficamos muito felizes e parabenizamos a administração de Ademir
Lucas. Percebemos como irradia alegria do seu coração, em suas
palavras, em seus sentimentos, porque estamos buscando melhorar
as condições de saúde, que são tão precárias em nosso Estado e em
nosso País. A Prefeitura de Contagem vem buscando melhoria para a
saúde, com a entrega desse hospital grandioso que atenderá, em
várias especialidades, a situações de doença e necessidade à saúde
da população.

Parabenizo V. Exa., que é representante daquela cidade, e o
Prefeito Ademir Lucas, meu amigo. Que Deus o ilumine para que
continue a entregar obras, porque a maior satisfação nossa, enquanto
Prefeito, é entregar obras úteis, vitais à população. V. Exas. estão
cumprindo o dever de homens públicos e mulheres públicas a serviço
de Minas Gerais e, principalmente, do povo de Contagem.

A Deputada Vanessa Lucas* - Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocupamos esta tribuna para prestar homenagem ao Hospital São
Lucas, de Governador Valadares, que, no dia 17 de agosto, completou
50 anos, o que representa muito para o município, que tem apenas 65
anos.

Criado em 17/8/1953, com o nome de Casa de Saúde São Lucas
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Ltda., pelos Drs. Ruy Pimenta Filho, irmão do Prof. Aluísio Pimenta,
Cloves Sette Bicalho Júnior e José Raimundo de Miranda, desde o
início suas ações estavam voltadas para todo tipo de atendimento
médico. Em 1964, esteve sob nova direção, tendo como sócios o Dr.
José Lucca, hoje Diretor-Presidente, Dr. Francisco Vieira Simões,
famoso Dr. Chiquinho, Sr. Antônio Coelho dos Santos e Dr. Raul
Fernando Chaves Correa. Em 1991, a Casa de Saúde São Lucas tem
sua denominação mudada para Hospital São Lucas. Em 1992, é
realizada a primeira cirurgia por videolaparoscopia em Governador
Valadares e região. Em 1993, é inaugurado o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar. Em 1998, a instituição passa a oferecer à
população seu próprio plano de saúde. Em 2000, apesar de muitas
controvérsias na medicina, em um ato corajoso e de certeza na seu
efetivação, o Hospital São Lucas realiza a primeira cirurgia de
obesidade mórbida no Leste de Minas Gerais. Em 2001, o Hospital
São Lucas, em parceria com o PRONTOCOR, inova com implantação
do Instituto do Coração do Leste Mineiro, realizando os exames de
cateterismo, angioplastia, arteriografia periférica e cerebral. No início
de 2003, o Hospital São Lucas realiza um grande sonho, a primeira
cirurgia cardíaca, trazendo um grande avanço científico e tecnológico
para Governador Valadares e região, e proporcionando segurança e
conforto para os nossos clientes.

Destaco aqui nomes históricos para o Hospital São Lucas, ao longo
dos seus 50 anos. Os já referidos Drs. José Lucca, Chiquinho, Raul,
Caldeira, Ruy Pimenta, Hermes Pimenta, Antônio Coelho e outros.

O Hospital São Lucas tem contribuído sobremaneira para que
Governador Valadares polarize cada vez mais as atenções de todo o
Leste mineiro para aquela cidade. Tem contribuído ainda para que o
interior de Minas socorra as pessoas mais necessitadas e não remeta
seus pacientes para a Capital, por meio de ambulância, devido à falta
de recursos locais.

Parabenizo o Hospital São Lucas, na pessoa de seu Presidente, Dr.
José Lucas, o Govern Aécio Neves e o Sr. Marcos Pestana,
Secretário de Saúde, que criou o PRO-HOSP. Isso significa a
descentralização, cada vez mais, dos recursos para o interior de
Minas Gerais.

0 Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Associo-me aos seus
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cumprimentos. Como médico, fico feliz, pois o hospital está
realizando cirurgias cardiovasculares e procedimentos de alta
complexidade, o que é bom para a população da região e de
Valadares.

O Governador Aécio Neves e o Secretário Marcos Pestana
procuram descentralizar as ações de saúde, por meio de
investimentos e destinação de recursos. Parabenizo o Secretário de
Saúde, que instalou o sistema de captação de órgãos para transplante
no Pronto Socorro João XXIII há pouco menos de um mês, e já houve
crescimento extraordinário de transplantes. Isso mostra que, apesar
das dificuldades e mazelas da saúde, bUsca o caminho certo para
melhorar as condições de vida e saúde do povo.

Parabéns pelo seu pronunciamento e pelos 50 anos do Hospital São
Lucas. Espero que seja oxigenado e tenha muitos outros anos, para
que todos tenham melhores condições de vida.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte, Deputado
Doutor Viana. Com sua grande autoridade de médico, tem plenas
condições de falar a respeito.

Abordaremos assunto de grande interesse não só para nossa
região, mas para todo o Estado. Diz respeito ao sistema de telefonia
nos distritos e nas cidades conurbadas. A TELEMAR cobra
interurbano de um distrito para outro ou de localidade rural para sede
da cidade, o que é absurdo. Governador Valadares sofre com esse
problema, pois tem 16 distritos. As pessoas humildes, que têm de falar
com os parentes em outro distrito, pagam interurbano, e o dinheiro
gasto lhes fará falta.

A ANATEL, de forma estranha, colocou sobre consulta pública a
proposta de regulamento da área local de serviço e telefone fixo,
inclusive nas áreas conurbadas. Quando a ANATEL transfere a
responsabilidade para a própria população, que é vítima, está
querendo protelar a solução do problema. E preciso que o sistema
seja instalado de imediato. Não podemos conceber isso,
principalmente na zona rural. A zona rural não pode ficar sem
comunicação com a sede do município. Freqüentemente, as
propriedades rurais necessitam comunicar com o comércio do centro
da cidade e pagam interurbano. Isso não pode continuar.

Faço protesto. Encaminharei requerimento cobrando solução da
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ANATEL.

Parabenizamos o Presidente Lula, os Deputados Federais e,
sobretudo, o Governador Aécio Neves, por conseguir, ontem,
entendimento com o Governo Federal, a fim de que a reforma
tributária não tenha andamento enquanto não houver consenso entre
a Presidência da República, os Governos Estaduais e os Prefeitos.
Não é possível que a situação continue como está.

Juntamente com 25 governantes estaduais, o Governador Aécio
Neves, que pertence à comissão composta por 5 Governadores, luta
bravamente para que a CIDE e a CPMF sejam redistribuídas com
mais justiça e que o Fundo de Compensação pela Isenção de ICMS
na Exportação, em virtude da Lei Kandir, seja constitucionalizado.
Essas reivindicações não constavam nem sequer de compromisso
formal da Presidência da República.

Foi nomeada comissão composta por cinco Governadores e seis
congressistas. Esperamos que encontre solução adequada para os
brasileiros. Se os Estados e os municípios forem beneficiados nas
suas justas reivindicações, o povo será beneficiado. Os grandes
vitoriosos serão Deputados, Governadores, Presidente da República,
Ministros e Senadores e, principalmente, o povo. A reforma tributária,
como estava sendo feita, jamais atingiria a inovação que buscamos
por meio dessas alterações constitucionais, com o objetivo de
promover o desenvolvimento socioeconômico do País, que somente
ocorrerá se estruturarmos de forma equânime, justa e equilibrada o
desenvolvimento dos nossos Estados e municípios. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Vanessa Lucas, imprensa, funcionários, público das
galerias, telespectadores da TV Assembléia, ontem à noite, foi
realizada sessão solene de grande importância para o meio jurídico
mineiro: o novo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Márcio Antônio Corrêa de Márins, assumiu o cargo,
em substituição ao Desembargador Gudesteu Biber Sampaio. Desejo
sucesso ao novo Presidente, mas falarei um pouco sobre o trabalho
do Desembargador Gudesteu, que, brilhantemente, conduziu aquele
Tribunal nos últimos dois anos.
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Filho de Curvelo, município da minha base eleitoral, localizado na

região central de Minas, o Desembargador Gudesteu sempre
prestigiou nossa cidade, desde que era Juiz. Pelo carinho e atenção
que o povo curvelano lhe dirige, a sala do Tribunal do Júri de Curvelo
leva o seu nome: Gudesteu Biber Sampaio.

A frente do Tribunal de Justiça, o ilustre curvelano Gudesteu
trabalhou junto aos Poderes Legislativo e Executivo para aumentar o
orçamento e investiu na estrutura daquele órgão com a instalação de
52 novas varas judiciais no Estado; enxugou a máquina com a
reavaliação de contratos e convênios, reduzindo, inicialmente, cerca
de R$4.000.000,00 anuais de custeio; diminuiu consideravelmente o
acervo processual; implantou a Central de Conciliação de Precatórios
e a gestão compartilhada, sendo a última iniciativa para descentralizar
a administração do Tribunal com a designação de Desembargadores-
Superintendentes, o que tem dado excelentes resultados. Gudesteu
ainda priorizou a modernização administrativa do Tribunal ao contratar
a Fundação João Pinheiro com vistas ao estudo do redesenho
organizacional daquele órgão - finalizado no primeiro semestre deste
ano - e implantou mais de 200 juizados de conciliação. Também foram
concluídas 72 obras na gestão do eminente Desembargador
Presidente, que englobam reformas gerais, ampliação nos fóruns de
mais de 30 municípios mineiros, além de três novas construções e dez
obras em fase de licitação, entre muitas outras ações. Se fosse relatar
tudo o que o Presidente do Tribunal de Justiça realizou em dois anos,
levaria muito tempo.

Não poderia deixar de ressaltar que, na segunda-feira passada,
estava em Curvelo participando da solenidade de lançamento da
pedra fundamental do novo fórum daquela cidade, o que será de
extrema importância para o andamento dos processos da Comarca.
Na ocasião, ficamos honrados com a presença do conterrâneo
presidente ilustre, de vários Desembargadores dos Tribunais de
Justiça e de Alçada, Juizes, membros do Ministério Público Estadual,
serventuários da Justiça, além de Vereadores, Prefeitos, outras
lideranças políticas, demais autoridades, estudantes e o povo
curvelano. Felizmente, fui parceiro atuante e pude contribuir para a
concretização desse sonho.

Alegra-me ainda dizer que, no dia 15/8/2003, presenciei outro
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acontecimento de relevância para a região Central de Minas: a
inauguração da Segunda Vara Cível da Comarca de Curvelo, que
integra os Municípios de Felixlândia, lnimutaba, Morro da Garça e
Presidente Juscelino. Tal ação atuará no desenvolvimento e na
agilização do Poder Judiciário na região, em atendimento à antiga
reivindicação do meio jurídico curvelano, que contou com a minha
contribuição. Desde 1999, em meu primeiro mandato neste
Parlamento, trabalhei para que fosse aprovado, sem modificações, o
art. 10, inciso 1, alínea m, do Projeto de Lei Complementar n° 17/99,
que fixa em quatro o número de varas para a Comarca de Curvelo,
duas cíveis e duas criminais. Após sançãci do então Governo mineiro,
esse projeto de lei complementar transformou-se na Lei
Complementar n° 59, de 18/1/2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado. A Segunda Vara Cível de Curvelo já é
realidade, fica faltando a instalação da Segunda Vara Criminal, o que
esperamos acontecer na nova administração do atual Presidente,
Desembargador Corrêa de Marins. Igualmente em construção, o novo
fórum para a Comarca de Três Marias, município também localizado
na região Central de Minas Gerais, atendendo ao trabalho e empenho
deste Deputado.

Em nome das comunidades daquela região, agradeço imensamente
ao Desembargador Gudesteu, homem de fibra e extraordinário
administrador.

E ao novo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Márcio
Antônio Abreu Corrêa de Marins, desejo votos de magnífica gestão, e
tenho certeza de que assim será, especialmente pelas suas
incontestáveis qualificações: além de Desembargador daquele
Tribunal desde 1988, foi Juiz de Direito das comarcas de Ervália, em
1966; de Manhumirim, em 1967; de Lavras, em 1972; de Belo
Horizonte, em 1978; Juiz Eleitoral da Comarca de Belo Horizonte; Juiz
do Tribunal de Alçada do Estado, em 1984; Vice-Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, em 1998; Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, de 28/4 a 17/8/2000; 2° Vice-Presidente e Superintendente
da Escola Judicial "Desembargador Edésio Fernandes", de 22/9/2000
a 19/9/2002. Possui ainda inúmeros cursos e merecidas
condecorações, tais como a eleição de "Juiz do Ano" pelo Clube dos
Advogados de Belo Horizonte, em 1977 e 1982; Medalha "Santos
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Dumont", Grau Ouro, em 1992; Medalha de Honra da
Inconfidência, em 1992.

O Tribunal de Justiça está bem presidido e representado pelas mãos
honradas, dignas e competentes, e pela inteligência brilhante do
Desembargador Corrêa de Marins.

Parabéns, Desembargador Gudesteu Biber Sampaio! A Justiça e
nós, mineiros, lhe somos eternamente gratos.

Felicidades ao Desembargador Corrêa de Marins, que o divino
Espírito Santo ilumine mais essa trajetória de sua vida profissional,
que certamente será outra vez coroada de êxito. Muito obrigado!

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

telespectadores da TV Assembléia, na semana passada, sexta-feira,
participamos de reunião na Prefeitura de Santa Luzia, com cerca de
80% dos industriais da cidade, O Dr. Sandro, assessor do Dr. Maurício
Borges, Diretor do BNDES, também esteve presente. Discutíamos o
novo momento que aponta para o desenvolvimento do País. Se não
alavancarmos o desenvolvimento, não teremos renda nem distribuição
de renda.

O primeiro semestre foi para o Governo Lula acertar a credibilidade
internacional, fazer com que a nossa economia não caísse no abismo
ao qual se direcionava. Recuperamo-nos. Os juros começaram a
baixar e baixarão ainda mais. Chegaremos ao final do ano com os
juros a 18%, ou 16%, caminhando para o ideal. Todos os indicadores
econômicos apontam que, nesses dois últimos trimestres, teremos
crescimento do País. Ano que vem, o Governo Lula e o País estarão
no início da grande retomada dessa nova fase.

Temos aqui grande empresário, o Deputado Leonardo Quintão,
tanto do setor rural quanto do urbano.

Segundo empresários, há muita burocracia para conseguir os
financiamentos anunciados. O assessor do BNDES disse que o Banco
passa por transição e, com nova postura, ouve o segmento
empresarial. O Governo Federal tornará o capital disponível ao
desenvolvimento. O BNDES, até então, era igual aos outros. Como se
trata de Banco de fomento, deve promover o desenvolvimento,
principalmente no setor produtivo.
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Trago a público denúncia e reivindicação de empresário. O

Governador Aécio Neves, por intermédio do BDMG, lançou o
GERAMINAS, Linhas de Financiamento. (- Lê:) "Os beneficiários:
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no MicroGeraes e depositantes de doações a favor do
FUNDESE-GERAMINAS. Financiamento. Valores e limites.
Investimentos fixos ou mistos: os limites máximos de financiamento
são de até 20% do último taturamento contábil, não podendo
ultrapassar R$100.000,00; investimentos em capital de giro puro: o
BDMG financia até 80% de todos os tipos de investimentos cobertos
pelo programa. Encargos financeiros. Taxa de juros: 12% ao ano, já
incluídos juros e atualização monetária; taxa de abertura de crédito:
1% sobre o valor do financiamento. Prazos. Itens financiáveis:
máquinas e equipamentos; construção civil; veículos comerciais;
móveis e utensílios. Garantias. Aval; dois sócios principais - ou titular
quando for firma individual - e respectivos cônjuges;" Está correto. Ao
efetuar empréstimo, o BNDES estuda a viabilidade financeira do
investimento. Para o próximo item, a porca torcerá o rabo. "Além dos
sócios, pessoa física não ligada à empresa com um patrimônio,
excluindo o imóvel residencial de, no mínimo, uma vez e meia o valor
do financiamento." E absurdo, e todos os empresários reclamaram,
apesar de o GERAMINAS ser bem-vindo.

O Governo Lula realiza treinamento com gerentes do Banco do
Brasil e com a CEF, a qual está abrindo linha de crédito para
pequenos empresários, com juros de 2% ao ano, e liberando
empréstimo para financiamento de residências populares.

Mais que fazer um apelo, reivindicamos ao Governador do Estado e
ao Présidente do BDMG que revoguem essa cláusula, inviabilizadora
da promoção.

O empresário de pequena empresa hoteleira de Santa Luzia precisa
dobrar sua capacidade, ou seja, R$50.000,00. Grande parte de
nossas empresas são pequenas e médias, exatamente as que mais
geram empregos e precisam de financiamento.

Espero que o BDMG seja sensível e tenha nova postura para que o
Brasil e Minas Gerais entrem na fase do crescimento e da distribuição
de renda e geração de empregos.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Sr. Presidente,
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parabenizo-o pela maneira com que V. Exa. conduz as reuniões,
sempre democrático e dando oportunidade aos colegas Deputados.

Deputado Roberto Carvalho, agradeço V. Exa. pelas palavras.
Desejo ao PT e ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva o melhor.
Pessoas apostam que seu Governo dará errado. Creio que elas
precisam mudar esse pensamento. Se der errado, dará errado
também para elas.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na sua campanha, que
fará o melhor e baixará os juros. Na realidade, tem demonstrado isso.
Quer dizer, em sete meses de Governo, os juros brasileiros baixaram
de 26% para 22% ao ano.

Ontem ouvi na CBN que o cartão de crédito cobra 170% ao ano.
Devido à condição financeira do País, muitos brasileiros necessitam
entrar no cheque especial, que cobra 160% ou 170% ao ano.

Deputado Roberto Carvalho, colega da Câmara Municipal e,
atualmente, da Assembléia, há um caminho longo a seguir, árduo e
difícil. Porém tenho certeza de que esse caminho dará certo. Estou
apostando nisso. Se der certo em nível federal, dará certo também
para os brasileiros em nível estadual, municipal e familiar.

Creio que o Presidente Lula pressionará mais um pouco, por meio
do Sr. Palocci, Ministro da Fazenda, para se diminuírem os juros. Por
quê? Porque o Brasil paga esses juros de 22% para captar dinheiro
emprestado. Em nível internacional, isso é muito caro. Para se ter
idéia, no Japão, os juros estão 1% ao ano, e nos Estados Unidos, 3%
ao ano. O Brasil já demonstrou para a comunidade internacional que é
hoje é um país confiável.

Como V. Exa. mesmo disse, o Presidente Lula, com suas ações,
pela maneira como tem governado o País, demonstrou que não existe
bicho-papão. O bicho-papão passou, e espero que nunca mais volte.

Precisamos que o Presidente Lula faça com que sua equipe
econômica, com o Ministro Palocci à frente, acredite mais na
economia brasileira, para reduzir os juros a um dígito. Assim
poderemos voltar a impulsionar a nossa economia.

Venho a este microfone para trazer alguns dados tristes. A RMBH
tem hoje meio milhão de desempregados. Hoje o empresariado não
está tendo condição, capacidade e confiabilidade para conquistar um
empréstimo no Banco. No BDMG e no BNDES é preciso de um aval
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de 1,5% para captar recursos. Creio que no nível federal isso
também pode mudar. E preciso mudar o conservadorismo. Temos que
reduzir os juros e dar condições para o empresariado gerar emprego e
renda, recuperando, com isso, nossa economia. Muito obrigado, e
parabéns por sua fala.

• Deputado Roberto Carvalho - Obrigado, Deputado.
2° Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

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

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

reunião os Requerimentos nos 709, 729, 766 e 916/2003, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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 1.251/2003, da Comissão de Turismo, e

1.252/2003, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 17° Reunião Ordinária, dos Requerimentos
n

o
s 1.175 e 1.189/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.193,

1.209 e 1.210/2003, do Deputado Doutor Viana, e 1.213/2003,  do
Deputado Weliton Prado, e rejeição do Requerimento n° 1.181/2003,
do Deputado Weliton Prado; de Meio Ambiente - aprovação, na 19°
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 1.141/2003, do Deputado

Doutor Viana, e 1.18412003, do Deputado Célio Moreira; e de Turismo
- aprovação, na 20° Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
1.130/2003, da Deputada Maria Olívia, e 1.142/2003, do Deputado
Doutor Viana (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Antônio
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Carlos Andrada - informando a sua indicação como membro efetivo
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.585, na vaga do Deputado Arlen Santiago, e
indicando o Deputado Arlen Santiago como membro suplente da
mesma Comissão, na vaga do Deputado Carlos Pimenta (Ciente.
Designo. As Comissões e cópia às Lideranças.); e Dinis Pinheiro,
indicando o Deputado Leonardo Moreira para Vice-Líder do PL, em
substituição ao Deputado Alberto Bejani (Ciente. Publique-se. Cópia
às Comissões e às Lideranças.).

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
29, às 9 horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 29/8/2003
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana -

Laudelino Augusto - Maria José Haueisen - Mauro Lobo.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As ghlsmin, 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 logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/8/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2' Parte
(Ordem do Dia): V Fase: Votação de Requerimentos: Requerimento
n° 422/2003; renovação da votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; votação
da Emenda n° 1; rejeição - Requerimento n° 624/2003; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 644/2003; aprovação -
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Requerimento n° 671/2003; aprovação na forma do Substitutivo n°
1; declarações de voto - Questões de ordem - Requerimento da
Deputada Jô Moraes e outros; aprovação - Requerimento do
Deputado Célio Moreira; aprovação - Requerimento do Deputado
Paulo Piau e outros; aprovação - Questão de ordem - 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 - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia Pacifico - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olivia - Maria Tereza Lara
- Manha Campos - Mauro Lobo - Miguei Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Wehiton
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.

V Parte
Ata

- O Deputado Pastor George, 3°-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.
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2 Parte (Ordem do Dia)

P Fase
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Nos termos do edital

de convocação, a Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em
sua P Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 422/2003, do Deputado Gil

Pereira, em que solicita ao Diretor-Geral do DER-MG informações
sobre o andamento das obras da BR-381, no trecho que liga Belo
Horizonte a São Paulo, com as especificações que menciona. A Mesa
da Assembléia opinou pela aprovação do requerimento. Emendado
em Plenário, voltou o requerimento àMesa da Assembléia, que opina
pela aprovação do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 2, que
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1. A Presidência vai renovar
a votação do Substitutivo n° 1. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 2. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n° 422/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 2. Oficie-se.

Requerimento n° 624/2003, do Deputado Célio Moreira, em que
solicita ao Secretário de Defesa Social explicações concernentes às
medidas tomadas para desativação da Delegacia de Furtos e Roubos,
em Belo Horizonte. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n° 624/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 64412003, da Comissão de Fiscalização
Financeira, em que solicita ao Presidente do BDMG a listagem de
todos os devedores, com os respectivos valores, dos extintos BEMGE,
CREDIREAL e MinasCaixa. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 671/2003, do Deputado André Quintão, em que
solicita ao Presidente do IPSEMG informações referentes ao convênio
firmado entre esse Instituto e a Prefeitura de Joaíma, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n° 671/2003 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Declarações de Voto
O Deputado Rogério Correia - E evidente que votei favoravelmente

ao requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita ao
Presidente do IPSEMG informações sobre o convênio firmado entre
esse Instituto e a Prefeitura de Joaíma.

Aproveito, no entanto, a oportunidade para pedir a V. Exa. que
solicite ao Governador Aécio Neves que envie o nome do atual
Presidente do IPSEMG a esta Casa para ser sabatinado, conforme
manda a Constituição. Queremos ter o prazer de conhecê-lo.

O Deputado Chico Simões e eu apresentamos requerimento, em
que solicitamos a formação de uma comissão especial para averiguar
problemas no IPSEMG, que são sérios. Julgamos fundamental que
isso aconteça.

O processo de sucateamento do Instituto continua em curso. E
impressionante o número de servidores que nos procuram todos os
dias para reclamar do IPSEMG. Tudo isso sem contar que o
Governador vetou o projeto que daria garantia de apostilamento aos
servidores detentores de função pública. Como no Instituto há um
número razoável de funcionários nessa situação, a insatisfação
cresceu ainda mais.

Esta Casa aprovou um projeto de lei que possibilitaria ao IPSEMG
sanar sua dívida com os hospitais conveniados. A reclamação que me
tem chegado, no entanto, é a de que o Governo não sanou a dívida
com os hospitais conveniados.

A situação do IPSEMG é extremamente grave. O Governador Aécio
Neves, que hoje veio aqui fazer cobranças ao Presidente Lula em
relação à reforma tributária, falou para os Prefeitos que é preciso
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dividir o bolo do Fundo de Participação dos Municípios, mas não
falou do bolo dele, que é o da saúde. O Presidente, pelo menos, fez a
reforma previdenciária, que agradou ao Governador, e, agora, está
mandando a reforma tributária. Parece-me que o Governador está
cuspindo no prato em que comeu. Aprovou a reforma previdenciária,
que ficou como ele queria, e, agora, vai endurecer na tributária.
Insistiu em que se taxassem os inativos por causa dos Estados.

Hoje, o Governador veio jogar para os Prefeitos, muito ávidos de
recursos. E com razão: tem eleição ano que vem, precisam de
dinheiro, de mostrar serviço nos municípios. Muitos deles estão
prestando esclarecimentos à Promotoria de Crimes de Prefeitos, por
absoluta falta de verba, e passando por um aperto danado, O
Governador veio, falou, mas não prometeu nenhum centavo para os
Prefeitos, absolutamente nada. Saíram daqui de mãos abanando. Não
vi Prefeito sair daqui com um centavo sequer do Governo do Estado.
Este não distribui nada. Não tem absolutamente nada de dinheiro.
Parecia um Prefeito reivindicando do Presidente alguma coisa.

Extrapolei o assunto, mas é que, quando falo do IPSEMG, acabo me
entusiasmando. Peço que o Presidente do IPSEMG seja sabatinado -
não foi ainda. Também a formação de comissão especial para
acompanhar os problemas do IPSEMG. Já é deliberação desta Casa,
foi votado, mas o Presidente Mauri Torres não forma essa comissão.
A solicitação já é antiga, e acho salutar acompanhar o IPSEMG até
para que requerimentos como o do Deputado André Quintão possam
ter facilidade para obtenção de informações referentes a convênios.
Isso facilitaria também situações desse tipo. São essas as minhas
palavras.

O Deputado Carlos Pimenta - Também cumprimento o Deputado
André Quintão pelo requerimento apresentado. Em parte na mesma
linha de entendimento do Deputado Rogério Correia, principalmente
no tema voltado ao IPSEMG, quero concordar com o Rogério.
Votamos recentemente alguns projetos importantes do IPSEMG e, até
agora, o que temos observado é paralisação completa de algumas
atividades, principalmente na volta dos credenciados, médicos,
psicólogos e dentistas. Tudo está suspenso por decreto do
Governador Aécio Neves, e até o momento não temos informação
sobre esse assunto.
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Queria também, reforçando a solicitação do Deputado Rogério

Correia, fazer apelo à Mesa para que leve adiante a proposta de
contato com o Presidente para que possamos argüi-lo, dialogar com
ele e aprovar oficialmente sua indicação para estar à frente do
IPSEMG.

É boa oportunidade para que tenhamos informações, porque, na
verdade, o IPSEMG está parado. O processo de pagamento do
IPSEMG aos hospitais, aos médicos credenciados, principalmente no
último trimestre de 2002, não foi efetuado.

Somos autor de emenda ao projeto do Governador para que o
IPSEMG acerte, em ordem cronológica, os débitos que têm com
médicos, entidades e fornecedores. Nossa proposta foi vetada pelo
Governador Aécio Neves.

Não quero adiantar minha posição em relação ao veto. Quero
discutir e participar amplamente da votação desse veto aposto à
nossa emenda. Mas entendo que a Casa está demorando para ter
esse contato oficial com o Presidente do IPSEMG para que
possamos, até mesmo, passar informações.

Há desinformação total. Recebo - e acredito que a maioria dos
Deputados também - solicitações de todas as áreas, de todos os
municípios mineiros, para que informemos como está esse processo,
se voltará o credenciamento ou se voltará o atendimento.

Faço coro com o pronunciamento do Deputado Rogério Correia.
Espero que o Presidente do IPSEMG venha à Casa e entre em
contato com a Comissão Especial, para que oficializemos seu nome à
frente do IPSEMG e, principalmente, para que tenhamos informações
a respeito dos credenciamentos e pagamentos aos fornecedores.
Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Chico Simões - Há alguns dias, esta Casa, por meio do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, fez denúncia de alguém, salvo
engano, de Poços de Caldas, dizendo que uma mulher perdera o pai.
Desde 1990, a filha recebeu pensão com o nome de Cassilda de
Oliveira. Deu a entender, por meio de correspondência, que o
IPSEMG mandou o dinheiro para outro parente da Cassilda, pois esta
havia falecido em 1990.

Tenho certeza de que o Deputado Sebastião Navarro Vieira fez isso
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com o intuito de preservar o IPSEMG. No momento em que fez a
denúncia, passou-me os documentos. Procurei a direção para que
pudesse dar a resposta não só ao familiar, mas também ao Poder
Legislativo. Como temos carinho pelo IPSEMG, não poderíamos
aceitar se isso estivesse acontecendo. Seria sinal de descaso, de
ausência de controle.

Procuramos o então Presidente, Hélio César Brasileiro, que
responde como Presidente do IPSEMG mesmo sem ser sabatinado, o
que é falta de zelo do Governador. A Constituição reza que, antes de
alguém assumir a Presidência do IPSEMG, deve ser sabatinado e
aprovado por esta Casa. Tenho certeza 'de que o Hélio não sabia
disso.

Lerei correspondência enviada por ele: "Sr. Deputado, reportando-
nos aos termos do Ofício n° 810/2003, alusivo à denúncia feita pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira no Plenário da Assembléia
Legislativa, no dia 16 de julho último, quando do encerramento dos
trabalhos da convocação extraordinária, sobre suposto pagamento de
benefício à pensionista Cassilda de Oliveira, falecida em 1990,
informamos tratar-se de lamentável equívoco operacional, ocorrido no
sistema de processamento e controle de pagamento de pensões.

Inadvertidamente, o relatório emitido para correspondência englobou
todos os pensionistas constantes no cadastro do Instituto que não
possuíam conta corrente, incluídos aqueles cujos processos se
encontravam suspensos. Daí o fato de os familiares da ex-pensionista
Cassilda de Oliveira terem recebido tal correspondência.

Em 1990, tão logo teve informação de que a referida pensionista
falecera, o IPSEMG providenciou a suspensão do pagamento.
Contudo o cancelamento do benefício não ocorreu por falta de
apresentação do atestado de óbito. No ano do falecimento da
beneficiária de pensão, o procedimento de controle vigente era o
comparecimento ao IPSEMG para assinar a declaração de vida no
mês de setembro. Além disso, o sistema de pagamento era feito pelo
BEMGE, e a não-retirada do benefício nos 30 dias subseqüentes ao
pagamento resultava na sua devolução aos cofres do Instituto.

Somam-se a esses controles o fato de o Instituto ter realizado senso
pensionista nos anos de 1995, 2000 e 2002, por meio dos quais foi
cancelado o recadastramento dos pensionistas. Por outro lado,
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gostaríamos de ressaltar que o IPSEMG vem aperfeiçoando seus
processos de concessão de benefício e de pagamento de pensões, e
um dos mecanismos de controle é a renovação da senha da conta-
pensão, a cada seis meses, que só pode ser feita pelo pensionista na
presença de um funcionário do Banco ltaú.

E exatamente no âmbito desse processo de controle que o incidente
relatado foi registrado. Asseguramos, finalmente, que a denúncia de
pagamento indevido não procede. De acordo com os documentos
constantes nos arquivos da diretoria da Presidência, a pensão do
Processo n° 5438-0, de Tarcísio de Oliveira, está suspensa desde
maio de 1990, não tendo ocorrido qualquer pagamento relativo a ela a
partir daquela data. Informamos, ainda, que a correspondência alusiva
à matéria foi encaminhada ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, no
dia 5, ensejando pronunciamento do ilustre parlamentar no Plenário,
em 3/8/2003. Esclarecimentos de igual teor foram prestados ao
Tribunal de Contas, à Secretaria de Governo e ao Ministério Público.

Estou cumprindo meu papel - tarefa passada pelo colega Sebastião
Navarro Vieira - e fico tranqüilo de saber que não houve prejuízo aos
cofres públicos, apesar de não funcionarem em sua plenitude.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Esclareço ao Deputado
Chico Simões que, conforme seu relato final, fiz o registro da
explicação, na semana passada. A denúncia foi do próprio IPSEMG,
que enviou a correspondência a uma pessoa falecida, e a família teve
a oportunidade de abri-ia. Nela, avisava à falecida que a pensão seria
suspensa em maio de 2003, enquanto o falecimento ocorreu em 1990.
Recebi o esclarecimento e registrei da tribuna que o poder público não
teve prejuízo, porque o pagamento foi suspenso em 1990. Fica
evidente que o IPSEMG precisa passar por reformulação, para que
uma pessoa falecida não permaneça em seus arquivos, recebendo
cartas, em 2003, como se estivesse viva e recebendo pensão.
Precisamos dar todo o apoio ao Instituto, para preservá-lo, por meio
de ampla reformulação em sua gestão, para evitar episódios como
esse.

Na carta, relata-se que houve dois censos em três datas distintas,
num intervalo de dois anos cada um; ou seja, três datas para dois
censos, mostrando que continua o desencontro de informações.
Tenho certeza de que o atual Presidente se empenhará para que o
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IPSEMG seja passado a limpo e cumpra o papel de proteção do
servidor público.

O Deputado Neider Moreira - Em relação aos créditos do IPSEMG,
atrasados desde o último trimestre do ano passado, entrei com
requerimento na Comissão de Saúde, já aprovado, em que pedi
audiência com o Governador para tratarmos do projeto aprovado no
final de junho, início de julho deste ano, em relação aos serviços
prestados e não pagos pelo IPSEMG, uma vez bque se criaram
expectativas junto aos prestadores de serviço para o pagamento dos
créditos atrasados. Sempre que estamos no interior os cobradores
nos cobram.

Tivemos então de apresentar esse requerimento à Comissão de
Saúde. Faremos uma visita ao Governador para tratar desse assunto.
Só queria fazer esse esclarecimento.

O Deputado Leonardo Quintão - Vou ser breve, Sr. Presidente, mas
quero parabenizar o Deputado André Quintão pelo requerimento e por
exercer sua função, que é fiscalizar os atos do Executivo.

Quero dizer ao Deputado Rogério Correia que a questão de
funcionários fantasmas é de vários Governos em nível federal,
estadual e municipal. Essa atitude do Governo Estadual procura
eliminar isso. Infelizmente, por questões de computadores e manuais,
isso acontece, mas o Governador Aécio Neves, há um mês, cruzou os
dados e pôde constatar que vários funcionários recebiam benefícios
além do permitido em lei. Algumas pessoas até já haviam falecido.
Essa fiscalização é importante. A economia para o Governo Estaual
foi da ordem de R$50.000.000,00. E muito importante essa
fiscalização. Parabenizo os Deputados André Quintão e Rogério
Correia por isso. Vejo, na atitude do Governo Estadual, um grande
acerto, porque, quando há fiscalização, quando há interesse público,
milhões podem ser economizados, O Governador Aécio Neves mostra
boa-vontade. Com essa atitude, mostra o zelo na aplicação do recurso
público.

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Jô Moraes e outros,
solicitando seja constituída comissão especial para proceder a análise
e estudos relativos à grave situação enfrentada pela Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento, Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
constituída comissão especial para proceder a estudos sobre o estado
de conservação da malha viária estadual, especificamente do Anel
Rodoviário de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, solicitando seja
constituída comissão especial para, no prazo de 60 dias, estudar a
situação da cafeicultura em Minas Gerais. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Solicito a V. Exa. o encerramento

da reunião, por verificarmos, de plano, a falta de quórum para
continuação dos trabalhos.

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 27, 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.

ATA DA 44a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/8/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 Parte
(Ordens do Dia): V Fase: Palavras do Sr. Presidente - 23 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 306/2003; requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho; aprovação do requerimento; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação da
Emenda n° 1; rejeição; questões de ordem; verificação de votação;
questão de ordem; verificação de votação; inexistência de número
regimental para votação; anulação da votação; questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para
a continuação dos trabalhos - Encerramento.
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Comparecimento

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalciever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -
Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Bittar - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 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 - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 9h115min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua P Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

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

reunião os Requerimentos nos 422, 624, 644 e 671/2003, apreciados
na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

2 a Fase
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase,

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

306/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a remuneração
do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado, do
Secretário de Estado e do Secretário Adjunto de Estado. A Mesa da
Assembléia opinou pela aprovação do projeto. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que opina pela
rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita a
inversão da preferência na votação do Projeto de Lei n° 306/2003, de
modo que o projeto original seja apreciado antes do Substitutivo n° 1.
Em votação, o requerimento: Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a aprovação do
projeto, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Em votação, a Emenda n°
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vários

parlamentares estão ao lado do Plenário. Gostaria que V. Exa. os
convocasse para a votação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tenho interesse na
aprovação desse projeto porque ele estabelece o teto salarial no
Poder Executivo. Quando o Governador enviou o projeto, dizia
respeito apenas ao seu salário, ao do Vice-Governador e ao dos
Secretários de Estado e seus Adjuntos, mas a reforma previdenciária
em andamento estabelece os subtetos estaduais, e o salário do
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Governador passará a ser, com a aprovação dessa reforma, o
subteto para o Poder Executivo nos Estados. Esse projeta ganhou
uma importância que não tinha. E, exatamente a partir dessa
importância, o PT vem insistindo na sua aprovação porque estabelece
um teto salarial. A aprovação do teto é uma proposta antiga nossa,
mas, infelizmente, a base do Governo nunca comparece à votação do
projeto. Fizemos a votação aqui com um quórum minguado.

Essa emenda, cujo quórum pedi que fosse verificado, é do Deputado
Chico Simões e tenta corrigir coisas do passado, inclusive a
possibilidade de rateio da sobra, daquilo que não foi gasto. Isso não
acontece no Poder Legislativo e não pode acontecer no Executivo e
no Judiciário. Peço aos colegas que aprovem essa emenda, a
exemplo do teto. Isso impediria que os restos, o que não foi gasto
fosse rateado entre membros do Poder. Peço o voto favorável à
Emenda n° 1. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. esclarecesse se está sendo votado o projeto, o substitutivo ou a
emenda. Caso esteja sendo votada a emenda, gostaria que fosse feita
a sua leitura.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sargento
Rodrigues que o projeto já foi votado e aprovado, e a Emenda n° 1,
rejeitada. O Deputado Rogério Correia solicitou verificação da votação
da emenda.

O Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, estamos propondo essa
emenda porque a Lei n° 13.200, de 2000, que institui o salário do
Governador, do Vice-Govemador e dos agentes políticos, tem um
artigo que não mexe na remuneração dos agentes políticos, mas
mexe na verba indenizatória, dando a entender que qualquer Poder -
Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público - tem
garantida a verba destinada às despesas que são ressarcidas, a qual
é exatamente a verba indenizatória. Mas, por outro lado, diz que se,
no final do período, essa verba não for gasta com serviços prestados,
ela pode ser dividida entre os titulares. Acho que está na hora de a
Assembléia Legislativa mostrar a sua transparência e votar essa
emenda para que não fiquemos escutando que os Deputados dividem
o que sobra no final do ano.

Também tenho ouvido, em outras entidades e órgãos públicos,
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funcionários dizendo que muitas vezes não são concedidos
recursos para o trabalho, porque tem de sobrar, no final do mês, para
dividir com as pessoas que detêm o poder. Isso não mexe com nossa
remuneração, mas é uma maneira de colocar de lado essas dúvidas,
que nos colocam no mesmo balaio. Acredito que, nesta Casa, temos
uma administração que está sendo o mais transparente possível.
Então, por que não fazermos o mesmo, usando a prerrogativa de
legislar, votando a favor dessa emenda e colocando fim a essas
interpretações e comentários que realmente têm fundamento legal? A
Lei n° 13.200 faz com que as pessoas tenham amparo legal para que,
se sobrar verba indenizatória no final do mandato, ela seja dividida, no
final do ano, entre os titulares do Poder.

Pedimos aos nossos pares que votem a favor dessa emenda, para
que possamos exercer nossa função de fiscalização e tenhamos a
certeza de que não iremos permitir que, no Estado de Minas Gerais,
no final do ano, as verbas indenizatórias que não forem gastas para o
exercício daquela função sejam divididas entre as pessoas que façam
jus a esses recursos, tendo prestado seus serviços. Nossa emenda
tem essa finalidade.

Solicitamos a todos os colegas desta Assembléia que votem a favor
dessa emenda, para darmos à sociedade uma satisfação e uma
mostra de que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais vive um
momento de dar resposta aos nossos eleitores, fiscalizando com
isenção e votando leis que darão maior transparência, demonstrando
zelo e respeito para com os recursos públicos.

O Deputado Laudelino Augusto - Enquanto o quórum se recompõe,
aproveito para fazer uma reflexão. Vejam os senhores o poder que
temos na Assembléia Legislativa: acabamos de votar um projeto que
dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-
Governador do Estado, do Secretário de Estado e do Secretário
Adjunto. Temos o poder de estabelecer e dispor sobre o salário do
Governador. O salário é a quantia remuneratória de serviços
prestados e deve ser, o quanto possível, suficiente para manter uma
família. Isso nos faz lembrar quanto é pequeno o salário mínimo no
Brasil. O salário é como um termômetro, mede a justiça de um
sistema, e infelizmente temos de reconhecer que, no Brasil, pelo
salário mínimo que temos, o sistema é muito injusto. Não sei como
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nosso povo sobrevive com o salário mínimo.

Segundo a Constituição brasileira, no art. 70, o salário mínimo
deveria ser: "Salário mínimo fixado, em lei, nacionalmente unificado,
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua
família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim". Então, o salário deveria ser suficiente, mas sabemos
que grande parte da população brasileira trabalha, tem de manter sua
família e recebe um salário mínimo de miséria.

Quero ler agora um documento da Doutrina Social Cristã: "Enquanto
isso, vemos uma minoria privilegiada, que percebe salários altíssimos,
chegando às raias do escândalo, salários muitas vezes conseguidos
por barganhas e apadrinhamentos políticos, tráfico de influências ou
mesmo manipulações escusas da lei". Na própria Assembléia
Legislativa, vemos que mais de 150 funcionários, por manipulação da
lei, colocaram benesses em seus próprios salários.

Não podemos nos esquecer dos que injustificadamente acumulam
empregos públicos ou mesmo recebem sem trabalhar. No Brasil, a
distância entre os salários mais altos e os mais baixos está entre as
maiores do mundo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, mineiros, se temos o poder de votar
o salário do Governador, que será o teto para o Executivo em Minas,
que, junto com a sociedade organizada, façamos justiça ao povo
brasileiro. O Governo Lula comprometeu-se a fazer com que o salário
mínimo chegue a US$100,00. Hoje ouvimos a notícia de que chegará
a R$400,00, o que ainda é pouco para uma família sobreviver
dignamente. Mas, se temos o poder de votar o salário do Governador,
como o do Presidente, que recebe menos que o Governador,
trabalhemos para que o povo seja remunerado dignamente. Sabemos
que, nos casos das iniciativas privada e pública, há muita injustiça. O
conflito entre o capital e o trabalho, não devido à natureza do trabalho
mas pela maneira como é organizado no sistema neoliberal, causa
esse tipo de injustiça. Batalhemos por salários justos que dêem às
famílias o que lhes pertence por direito.

A Deputada Maria Tereza Lara - Reforço o fato de que, pela primeira
vez no País, temos piso e teto para os salários, o que é de extrema
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importância para a distribuição de renda e justiça social. Temos de
fazer essa transição indicando as discrepâncias, mas respeitando as
pessoas, contestando os erros históricos. Muitas vezes, por mais
errado que esteja o salário de um servidor, a este não pode ser
debitada toda a responsabilidade, visto que é fruto de todo um
processo, votações envolvendo parlamentares, leis injustas. Não
podemos perder de vista essa questão nem desrespeitar o ser
humano que passou por aquele processo e que, sozinho, com
certeza, não foi responsável pela situação que aí está. Que
apontemos as falhas e as corrijamos, mas respeitando o ser humano.
E preciso que não haja impunidade a partir deste momento histórico
que vivemos. Os resultados da legislação federal, da reforma
previdenciária, têm repercussão imediata nos Estados. Que façamos
prevalecer a lei federal, com as devidas adaptações e correções,
fazendo justiça para que 40 milhões de brasileiros tenham garantida
sua participação na Previdência! Que o País una esforços na garantia
da soberania nacional! Não é momento de digladiar nem de perder de
vista o objetivo principal do Governo Lula e de todas as lideranças do
País. Façamo-nos respeitar interna e externamente como País
emergente que, dentro de pouco tempo, estará entre os que darão o
norte não só no mercado internacional, mas na sociedade
internacional com que sonhamos: justa, fraterna e igualitária.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de
votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados
que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. Os Deputados deverão tomar os seus lugares. A
Presidência vai dar início ao processo de verificação.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
Questão de Ordem

O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, eu estava em reunião
de comissão e não consegui votar. Solicito que seja feita nova
verificação de votação, uma vez que alguns Deputados acabam de
chegar ao Plenário.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação por meio do painel eletrônico e, para tanto,
solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados, número

insuficiente para votação, motivo pelo qual a Presidência torna sem
efeito a votação da emenda.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito a V. Exa. que faça a

recomposição de quórum, devido à importância da matéria constante
da pauta.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, até que se
acalmem os ânimos na Casa, gostaria de comunicar ao Plenário a
posse do ex-Deputado, companheiro e ex-Vereador de Belo Horizonte
João Batista de Oliveira na Secretaria de Direitos Humanos.

João Batista de Oliveira assume a secretaria a convite do
Governador Aécio Neves, pelo reconhecimento de sua luta pelos
direitos humanos. Como é de conhecimento do Deputado Rogério
Correia e de outros que também passaram pela Câmara Municipal de
Belo Horizonte, ele vem lutando pelos direitos humanos desde a
época em que a companheira Helena Greco estava nessa missão.

Tenho certeza de que a Secretaria ficará bem servida. Mais uma
vez, o Governador valoriza os políticos que passaram por esta Casa.
Um homem como João Batista de Oliveira é a expressão dos direitos
humanos.

Gostaria também de comunicar ao Plenário que hoje, às 13 horas,
teremos o julgamento, no Tribunal de Justiça, da ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público e que trata da
estadualização dos bingos, votada, aprovada e, posteriormente,
sancionada.

Todos sabemos que, como em Minas Gerais, também poderá
funcionar o bingo em outros 16 Estados. Para se ter uma idéia - tive a
oportunidade de mostrar aos Deputados, ao Governador e aos
Secretários -, isso gera, hoje, uma receita de R$46.000.000,00 por
ano. Parte dessa receita poderá ser aplicada na segurança pública,
onde o gasto do Estado é de R$36.000.000,00. Sem dúvida nenhuma,
isso poderá dobrar a segurança em Minas Geràis.

Desde que apresentei esse projeto de estadualização dos bingos,
em momento algum pensei que o Ministério Público recorreria ao erro
de iniciativa, O Governador, quando o vetou pela primeira vez, não
colocou essa objeção de erro de iniciativa, O Estado está perdendo,
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pois ele precisa faturar, Sr. Presidente.

Peço a recomposição de quórum para continuarmos a votação.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, faço coro com o Deputado Alencar da Silveira Jr., no que
tange à indicação do nosso companheiro e amigo ex-Deputado João
Batista de Oliveira.

E um Deputado extraordinário, com um grande trabalho de
prestação de serviços a Minas Gerais e de dedicação em tudo que se
propôs a fazer. E um parlamentar responsável e que, apesar de todas
as suas dificuldades em relação à saúde, sempre foi dinâmico,
operante, presente e atuante. E um companheiro, um adversário leal
nas disputas pelo voto nas regiões que atuamos. Desejo sucesso ao
grande João Batista, agora na área de direitos humanos, uma
indicação muito acertada do Governador Aécio Neves. Espero que
tenha êxito e que possa ajudar a corrigir todas as distorções que
envolvem as questões de desrespeito aos direitos humanos. Desejo-
lhe muito sucesso nessa nova missão, que lhe é confiada pelo
Governador Aécio Neves.

O Sr. Presidente - A Presidência 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 24 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

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, e para a reunião extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 450 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/8/2003
Presidência do Deputado Luiz Fernando Faria

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2° Parte
(Ordem do Dia): V Fase: Palavras do Sr. Presidente - Votação de
requerimentos: Requerimento n° 70912003; discursos dos Deputados
Leonardo Quintão e Irani Barbosa; questões de ordem; discurso do
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Deputado Fábio Avelar; votação do Substitutivo n° 1; aprovação -
Requerimento n° 729/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 766/2003; discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Maria Tereza Lara e Fábio Avelar; votação do requerimento,
salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação -
Requerimento n° 916/2003; aprovação - Questão de ordem;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos; Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão'- Antônio Andrade - Luiz

Femando 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 - Cecilia
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão
- Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - 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 - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - As 20h15min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a palavra, o Sr. 20
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- 0 Deputado Bonifácio Mourão, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

Requerimentos n os 422, 624, 644 e 671/2003, apreciados na reunião
extraordinária de ontem, à noite.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 709/2003, do Deputado

Leonardo Quintão, que solicita informações ao Presidente da AMBEL
sobre a existência de estudos técnicos prévios por demanda de táxis
especiais nos Municípios de Lagoa Santa e Confins. A Mesa opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Leonardo Quintão.

O Deputado Leonardo Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero trazer a público a questão dos táxis metropolitanos de Belo
Horizonte e Lagoa Santa, da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A questão a discutir nesse requerimento é que foram liberados pela
cidade de Lagoa Santa mais de 100 táxis metropolitanos, que
deveriam estar rodando lá, mas que estão rodando apenas na praça
de Belo Horizonte, especificamente no Aeroporto da Pampulha. Por
que a cidade de Lagoa Santa tem o direito de liberar táxis, e Caeté,
Betim, Contagem ou Belo Horizonte não têm? E por que, antes de
liberar os táxis, não foi apresentado um projeto técnico da
necessidade de liberação de novas licenças ou outorgas para táxis na
RMBH? Como Vereador que fui de Belo Horizonte, como defensor dos
taxistas, pessoas sofridas com o mal gerenciamento do sistema,
apresento esse requerimento para analisar o estudo técnico feito para
liberar essas placas para a cidade de Lagoa Santa, para que
possamos, na Assembléia Legislativa, avaliar a necessidade de táxis
metropolitanos ou de táxis comuns.

Existe, na praça, a necessidade da diminuição de táxis devido à falta
de passageiros. Porém, podemos questionar os táxis que ora estão
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sendo liberados. Por isso, peço à AMBEL que me responda, o mais
breve possível, mostrando um estudo técnico que revele a
necessidade dos novos táxis. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Deputado Leonardo Quintão, realmente
o taxista enfrenta sérios problemas: falta de administração, de
coerência dos setores e autoridades que cuidam do licenciamento e
da fiscalização dos táxis, principalmente por parte da BHTRANS.

Conheço a questão do táxi de Lagoa Santa. Houve uma pendenga
judicial porque, com a existência do Aeroporto Internacional de
Confins, foram criados alguns táxis, sendo uns de Lagoa Santa e
outros de Belo Horizonte, para atender à sua demanda. E há um
intercâmbio relativo ao percurso dos táxis emplacados em Belo
Horizonte e em Lagoa Santa. Não se trata de decisão do município ou
de quem quer que seja, é uma decisão judicial que permite aos táxis
de Lagoa Santa circularem em Belo Horizonte, mesmo porque a
Constituição do Estado diz que serviços comuns às cidades podem
ser prestados pelos diversos municípios que constituem a região
metropolitana. Como nenhum dos outros municípios possui
aeroportos, Lagoa Santa foi pioneira nesse sistema, criando esse
intercâmbio. Também o táxi de Contagem roda em Belo Horizonte por
força da mesma lei e autorização. Os outros municípios não adotaram
esse critério e, portanto, não têm táxis circulando em Belo Horizonte.
Apesar do táxi ser emplacado em Lagoa Santa, sofre tanto ou mais
que o de Belo Horizonte pela falta de movimentação no Aeroporto de
Confins, porque as autoridades negligenciaram no que a ele diz
respeito, sufocando o Aeroporto da Pampulha com excesso de
movimento, oferecendo algumas facilidades indevidas às companhias
aéreas. Foi feito um investimento de quase US$300.000.000,00, na
década de 70, naquele aeroporto, para que se tornasse um elefante
branco, já que hoje serve unicamente como ponto turístico. Sua
inoperância deixou em dificuldades os motoristas que investiram na
compra de seus táxis em Lagoa Santa objetivando trabalhar naquele
aeroporto. Tanto sofre o motorista de Lagoa Santa como o de Belo
Horizonte. Na pior das hipóteses, deveriam deixar que os taxistas
sobrevivessem, mas esta é uma decisão judicial. Hoje, nosso País é
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administrado por liminares e quem nele manda são os semideuses,
os Promotores, e os deuses, obviamente os Juízes. Obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Leonardo Quintão - Obrigado, Presidente. Agradeço a

participação do Deputado Irani Barbosa. Entendo bem a questão da
liminar, pois, há alguns meses, fui procurado, e realizamos audiência
pública para discuti-ia.

V. Exa se referiu bem à questão. A liminar outorga ao DER a
administração desse serviço, mas não lhe retira a responsabilidade de
efetuar estudo técnico para analisar a viabilidade de liberação de
novas placas.

Na RMBH, Lagoa Santa liberou 130 placas; Contagem pode decidir
liberar 500 placas. Não questiono a justiça, seja a liminar justa ou
injusta. A justiça é para ser obedecida. Só se questiona a justiça na
justiça. Questiono não a liminar, mas um estudo técnico necessário
para a liberação de novas placas. Peço à AMBEL que mande para
esta Casa estudo técnico prévio de quantos táxis são necessários
para Lagoa Santa, Belo Horizonte, ou qualquer cidade da região. Sou
bem votado na RMBH e sinto-me no direito e na obrigação de analisar
o fato. Senão, teremos grave precedente. Qualquer Prefeito se sentirá
no direito de liberar placas.

Sabemos, e V. Exa. explicou bem, que o táxi metropolitano pode
transitar em Belo Horizonte, Contagem e Lagoa Santa. V. Exa. tem
razão na sua explanação. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Deputado Leonardo Quintão, esclareço
que a Assembléia Metropolitana foi criada por esta Assembléia
Legislativa na Constituição do Estado. A Assembléia Metropolitana
tem poder para deliberar sobre todos os assuntos da região
metropolitana. Embora, acredito, seja hora de esta Casa caçar os
direitos que lhe foram delegados, pois serviram apenas para deliberar
sobre aumento de tarifas de ônibus, apesar de poder deliberar sobre
assuntos de interesses comuns aos municípios: meio ambiente, lei de
uso e ocupação do solo, águas fluviais, poder hídrico, industrialização,
plano diretor, etc. A AMBEL só serviu para alterar tarifas de ônibus e
criar confronto na RMBH, como no caso dos táxis. Não serve para
mais nada.

Há cerca de 5 anos, tramita nesta Casa proposta de emenda à
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Constituição que caça e modifica alguns direitos da Assembléia
Metropolitana, que deve ser extinta por lei por não ter cumprido suas
obrigações.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Encaminho favoravelmente ao
requerimento do Deputado Leonardo Quintão. Acredito que toda
informação é bem-vinda, mas o mais importante é que se levanta o
problema metropolitano.

O Deputado Irani Barbosa falou do problema enfrentado por toda a
região metropolitana, especificamente do aeroporto de Confins, que
se encontra ocioso. Verificamos, a cada dia, maior intensificação e
aproveitamento indevido do aeroporto da Pampulha.

Informo aos ilustres pares a necessidade de aproveitar a
oportunidade e aprofundar-se nas questões metropolitanas. E uma
preocupação muito grande que tenho.

Tivemos a oportunidade de apresentar, no início deste ano, um
requerimento, aprovado pela Mesa desta Casa, autorizando a
realização de um seminário para discutir as regiões metropolitanas do
Estado.

Estamos em fase de estruturação desse seminário. Houve cerca de
cinco reuniões preparatórias, e estamos, agora, providenciando a
instalação das câmaras técnicas institucionais, em que faremos, no
momento oportuno, a discussão das questões metropolitanas.

Sabemos que o problema dos táxis é um problema sério. Não
podemos deixar de registrar a complexidade de uma região
metropolitana, do ponto de vista da indefinição da titularidade dos
serviços, das questões ambientais, do abastecimento de água, do
saneamento, do meio ambiente, enfim, precisamos definir essa
questão.

Para se ter idéia da complexidade da situação, temos, nesta Casa
Legislativa, aproximadamente sete projetos de criação de regiões
metropolitanas.

Esta é a oportunidade de revermos todas essas questões,
aprofundando a discussão nas assembléias metropolitanas, criadas
para gerira região.

Na realidade, existe falta de integração dos órgãos atuantes nessas
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regiões, especialmente em Belo Horizonte, ande existe
desarticulação. A RMBH perdeu com a extinção da PLAMBEL, que
era o órgão que a coordenava, em nível de Governo. Mas, agora,
vemos o Governo Aécio Neves criando uma superintendência voltada
para a região, a fim de resgatar a importância do Estado como parte
integrante do planejamento e da administração de uma região
metropolitana.

O seminário, a ser realizado na segunda semana de novembro, é
oportunidade ímpar para nos aprofundarmos nessas questões. Mais
uma vez, pedimos a colaboração dos Deputados para fazermos amplo
debate a respeito. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 709/2003 na
forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 729/2003, da Comissão do Trabalho, Previdência e
Ação Social, que solicita ao Subsecretário de Trabalho e Assistência
Social e ao Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social o
envio a esta Casa de cópia do relatório de gestão do Fundo Estadual
de Assistência Social nos anos de 2001 e 2002. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
729/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 766/2003, da Comissão de Educação, que solicita
aos 46 Diretores das Superintendências Regionais de Ensino da
Secretária da Educação informações sobre as reformas e ampliações
em execução na rede tísica e as que se fazem necessárias. A Mesa
daAssembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda
n° 1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, esse requerimento
é oriundo da Comissão de Educação e solicita das superintendências
de ensino remessa da rede física dos prédios pertencentes ao Estado.

Sabemos da dificuldade que enfrenta o Estado quanto à reforma e à
ampliação. Seria de bom alvitre que esta Comissão e esta Casa
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acompanhassem o que julgaremos prioritário junto à Secretaria.
Muitos Deputados recebem constantemente de Diretoras, Prefeitos e
superintendências pedidos para se priorizar a reforma de escolas.

Gostaria que esse requerimento fosse aprovado. Peço que seja
solicitado à Secretária o envio da relação completa das obras que,
efetiva ou eventualmente, serão priorizadas neste ano. Temos
conhecimentos e estamos sempre em contato com a Secretária, que,
sem dúvida, concede atenção especial a todas as regiões do Estado.
Isso seria o norte para a Comissão de Educação e para que, após o
recebimento desse relatório pela Secretaria, por meio da
superintendência, os Deputados dessa Comissão participem,
representando suas regiões e suas bases. Além disso, juntamente
com a Secretaria, devem-se pedir a liberação e a viabilização de
recursos do Governo e da Casa Civil. Julgo importantes essas
ponderações, principalmente para se preservar a qualidade de ensino
em todas as escolas de Minas Gerais.

Então, encaminho favoravelmente, uma vez que esse requerimento
é de nossa autoria na Comissão de Educação.

O Sr: Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Como membro da Comissão da
Educação, encaminho favoravelmente, porque essas informações
tornarão o trabalho da Secretaria de Educação mais transparente e
possibilitarão ao como docente, às direções das escolas, obter
informações de quando poderão ser contemplados com as reformas.
Sabemos que, para haver qualidade de ensino, é necessária uma
estrutura. Tanto é assim, que, nas discussões dos projetos de
avaliação de desempenho, muitas vezes mencionamos que não
podemos avaliar somente o servidor, mas sim o servidor no contexto,
ou seja, as condições necessárias para o seu trabalho. E importante
que esse requerimento da Comissão de Educação seja respondido, a
fim de que contribuamos para o avanço na melhoria da rede física de
ensino no Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Encaminho favoravelmente ao
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pessoa ímpar na área
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educacional, e talo sobre a importância desse requerimento. Ao
percorrer várias escolas e unidades de ensino, verifiquei que, na
grande maioria, a situação atualmente está grave. Há deficiências nas
instalações, principalmente nas áreas dos grandes centros, na RMBH
e na Capital. Além dessa deficiência da rede física, há também
problema muito sério relacionado com a segurança nas escolas. Voto
favoravelmente, porque acredito ser importante para os Deputados a
informação solicitada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 766/2003 com a Emenda n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 916/2003, da Comissão de Direitos Humanos, que
solicita ao Secretário da Defesa Social informações a respeito do
instrumento legal que oficializou a doação de um terreno com área de
400.000m2, localizado no Município dé Santa Luzia, onde o Governo
do Estado está construindo uma penitenciária. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Presidente, vamos passar à 2a Fase da

reunião, com o prosseguimento de votações, mas verificamos de
plano que não há quórum para votação. Assim, solicito o
encerramento da reunião.

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

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

a discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 741/2003, e, em 20
turno, a discussão do Projeto de Lei n° 116/2003, 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 extraordinária de amanhã, dia 28, às 9
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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 468 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 28/8/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 18 Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

o
s 33 e 105/2003; aprovação - 2 8 Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 30612003; renovação da votação da Emenda n° 1; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 741/2003; aprovação -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 11612003; aprovação na
forma do vencido em 1°turno - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei Complementar n° 21/2003; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com a
emenda à Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 73912003; aprovação - Discussão, em 2°
turno, do Projeto de Lei n° 245/2003; apresentação da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da Emenda n°1;
aprovação - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alencar
da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Durvai Angelo - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Jayro Lessa - José Henrique - José
Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão -
Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
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Passos - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - MarOta
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 - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 8 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, em sua ja Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

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

reunião os Requerimentos de n os 709, 729, 766 e 91612003,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n
o
s 3312003, do

Deputado Leonardo Moreira, que autoriza a veiculação de publicidade
no encosto de cabeça das poltronas dos ônibus intermunicipais; e
105/2003, da Deputada Lúcia Pacífico, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de estabelecimento comercial manter exemplar do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor disponível para consulta
(A sanção.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do

Projeto de Lei n° 306/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre
a remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador do
Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado. A
Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do projeto. Emendado
em Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que opina pela
rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1. O projeto original,
salvo emenda, foi aprovado na reunião extraordinária de ontem, pela
manhã. A Presidência vai renovar a votação da Emenda n° 1. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 306/2003 com a Emenda n° 1. A Mesa
da Assembléia.

O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Votação, em 1° turno, do
Projeto de Lei n° 741/2003, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter à Sociedade São Vicente de Paulo,
no Município de Frutal, o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 11612003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que proíbe depósito prévio para internamento em
hospitais públicos e privados e dá outras providências. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n°21/2003,
do Procurador-Geral de Justiça, que dispõe sobre o acesso, conferido
ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a banco de dados
de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

-Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°21/2003
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - O art. 67 da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de

1994, fica acrescido do seguinte inciso XIV:
'Art. 67- .....................................

XIV - consultar banco de dados de caráter público ou relativo a
serviço de relevância pública, mediante requerimento do Procurador-
Geral de Justiça.'.".

Sala das Reuniões, de de 2003.
Rêmolo Aloise
Justificação: A emenda que apresentamos visa aprimorar a

proposição a fim de avizinhá-la ao princípio da razoabilidade,
consagrado nas Constituições da República e do Estado, que
determina a imposição de limitações à discricionariedade
administrativa, exigindo a adequação, compatibilidade e
proporcionalidade dos atos administrativos à sua finalidade pública
específica.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. a Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o n° 1, e que,
nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o
projeto com a emenda à Comissão de Administração Pública, para
parecer.

Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 739/2003, do
Governador do Estado, que dá a denominação de Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à Secretaria de
Estado da Ciência e Tecnologia. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. O
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 245/2003, do Deputado
Paulo Piau, que proíbe a comercialização de derivado de leite com
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adição de soro de queijo sob a denominação 'leite modificado". A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°245/2003

Substitua-se, no art. 40 da redação do vencido no 1 turno, a
expressão "soro de queijo" por "soro de leite".

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Paulo Piau
Justificação: A Comissão de Justiça já liavia feito reparo de ordem

técnica quando apreciou a proposição no 1° turno; entretanto a
Emenda n° 3, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, ainda usou a nomenclatura inadequada.

Por essa razão faz-se necessário o ajuste da expressão em
referência.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Paulo Piau, que recebeu o n° 1, e que, nos
termos do § 40 do ad. 189 do Regimento Interno, vai submeter a
emenda a votação, independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n°
1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 245/2003 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1.
A Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

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

ATA DA P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
UEMG, EM 5/8/2003

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Ricardo Duarte, e Adalclever Lopes, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. O Deputado Ricardo Duarte lê a seguinte correspondência:
documentação encaminhada pelo Deputado Adalciever Lopes,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
contendo levantamento da situação jurídica e financeira da UEMG.
Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados três requerimentos: dois do Deputado Ricardo Duarte,
solicitando sejam realizadas reuniões para ouvir os Secretários da
Fazenda e de Planejamento e Gestão, o Procurador-Geral de Justiça,
o Coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o Pró-
Reitor de Administração e Finanças e o Chefe do Departamento
Jurídico da UEMG; e um do Deputado José Henrique, solicitando
reunião para ouvir o Sr. Marco Aurélio Gomes Lobo, ex-Coordenador
da Área de Educação da Consultoria Temática da Assembléia. O
Presidente informa que a audiência com o Governador do Estado está
marcada para a próxima quinta-feira, em horário a ser confirmado, e
que as audiências com o Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior e com o Reitor da UEMG serão solicitadas para as 16 e as
17 horas de terça-feira, respectivamente. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau - Ricardo Duarte.

ATA DA i& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 13/8/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, José Henrique 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
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Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Agostinho Patrús,
Secretário de Transporte e Obras Públicas (2), publicados no "Diário
do Legislativo" do dia 8/8/2003; Fuad Noman, Secretário da Fazenda;
Hermes Ricardo Matias de Paula, Secretário Executivo do FNDE, e
Jerson Kelman, Diretor-Presidente da ANA, publicados no Diário do
Legislativo" do dia 9/8/2003. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei n os 130/2003, no 10 turno (Deputado Irani
Barbosa); 361/2003, no 1 o turno (Deputado Sebastião Helvécio) e 600
e 614/2003, no 1° turno (Deputado José Henrique). Passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar n°
4/2003 e os Projetos de Lei nos 380/2003 e 586/2003 por não
cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 1 0 tumo, dos Projetos de
Lei nos 7512003 na forma proposta (relator: Deputado Jayro Lessa);
7912003 na forma proposta (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
411/2003 na forma do Substitutivo n° 1 da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 513/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado (relator: Deputado Gil Pereira); nesse
instante registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio, 609/2003
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 2, apresentada (relator: Deputado José Henrique);
738/2003 na forma original (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
740/2003 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Jayro Lessa) e 74112003 na forma original
(redistribuído ao Deputado José Henrique) e pela rejeição do Projeto
de Lei n° 42612003 (redistribuído ao Deputado Jayro Lessa). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n os 66/2003 e 101/2003 no 1°
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos respectivos relatores, Deputados Chico Simões e
Sebastião Helvécio. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Antônio Andrade em que solicita a realização de audiência
pública para se discutir, com convidados, o ICMS incidente sobre
prestações internas de serviços de transporte rodoviário de carga.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - José Henrique -

André Quintão.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 13/8/2003
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ivair Nogueira, Célio Moreira, Gustavo Valadares, Marília Campos e
Vanessa Lucas, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ivair Nogueira, 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 elegerem 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 Gustavo Valadares para atuar como
escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador
anuncia que foram registradas 5 cédulas de votação. Os Deputados
Célio Moreira e Vanessa Lucas obtiveram 5 votos cada um, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo o
Presidente "ad hoc" faz a proclamação dos eleitos e declara
empossado, como Presidente, o Deputado Célio Moreira, a quem
transfere a direção dos trabalhos. O Deputado Célio Moreira agradece
a escolha de seu nome, declara empossada, como Vice-Presidente, a
Deputada Vanessa Lucas e designa o Deputado Ivair Nogueira como
relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária que será realizada logo a seguir, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Vanessa Lucas - Ivair Nogueira - Roberto

Carvalho.
ATA DA 158 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 20/8/2003
As 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Leonardo
Quintão e André Quintão (substituindo este à Deputada Jô Moraes,
por indicação da Liderança do PT), 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 e
comunica o recebimento de ofícios dos Srs. José Nogueira,
Presidente da Câmara Municipal de Arinos, encaminhando cópia da
Moção n° 001/2003, do Vereador Joel Fonseca; e Luiz Antônio Mota
Valadares, Diretor de Transporte Metropolitano, encaminhando
resposta ao requerimento desta Comissão sobre os procedimentos
administrativos adotados para o gerenciamento do serviço de táxi das
cidades que compõem a RMBH. Passa-se à i 8 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 133/2003 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 279/2003 na forma do Substitutivo n°
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas no

s i e 2
(relator: Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição); e
739/2003 (relator: Deputado Leonardo Quintão). E concedido prazo
regimental ao relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para emissão do
parecer sobre o Projeto de Lei n° 40612003. Passa-se à 28 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n os 1.046, 1.048 e
1.109/2003. E adiada a votação do Requerimento n° 1.128/2003, por
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solicitação do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 33 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 Dalmo Ribeiro Silva
e Leonardo Quintão, em que solicitam seja realizada reunião para
debater o Projeto de Lei n° 812003; do Deputado Domingos Sávio,
solicitando seja realizada reunião especial com objetivo de obter
esclarecimentos dos signatários do Ofício n° 2112003, da Fundação
Santarritense de Saúde e Assistência Social. O Deputado Carlos
Pimenta retira-se do recinto e é substituído pelo Deputado Leonídio
Bouças, por indicação do Líder do BPSP. Em seguida, os membros da
Comissão decidem que as reuniões ordinárias desta 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 encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlos Pimenta -

Leonardo Quintão.
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO,

EM 20/8/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria Olívia, Doutor Ronaldo 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 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 discutir e votar pareceres sobre
proposições em fase de redação final. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 485, 589, 594, 612, 652,
654, 656, 660, 661 e 670/2003 (Deputado Laudelino Augusto); 688,
690, 692, 698, 699, 702, 703, 711 e 714/2003 (Deputado Doutor
Ronaldo). 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,
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cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 485, 589, 594, 612, 652, 654, 656, 660, 661 e 67012003
(relator: Deputado Deputado Laudelino Augusto); e 688, 690, 692,
698, 699, 702, 703, 711 e 714/2003 (relator: Deputado Doutor
Ronaldo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Maria Olivia, Presidente - Doutor Ronaldo - Laudelino Augusto -

DjaIma Diniz.	-	 -
ATA DA 1 ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 20/8/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças e
Paulo César, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Elmiro Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios encaminhados pelas Prefeituras de Itamonte
e Cachoeira de Minas em que enviam as fichas de pesquisa e
mapeamento do artesanato mineiro; ofício do Secretário de Estado de
Turismo, em que encaminha a esta Casa o Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais - PEDTEMG -; ofício
do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Patrocínio, em
que pede apoio desta Casa a que seja prorrogado até o final de 2003
o prazo para opção pelo "parcelamento especial", nos termos da Lei
Federal n° 10.684, de 31/5/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Biel Rocha em que solicita seja realizada audiência pública
em conjunto com a Comissão de Saúde, para se discutir o Projeto de
Lei n° 158/2003, de autoria do Deputado Rogério Correia, que
estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação de
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Rádio-Base, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e
equipamentos no Estado de Minas Gerais; e Arlen Santiago em que
solicita seja encaminhado oficio ao Governador do Estado solicitando-
lhe providências para se asfaltar, imediatamente, o trecho da rodovia
de acesso ao Balneário Bico da Pedra, no Norte de Minas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2003.
Elmiro Nascimento, Presidente - Paulo Cesar - Leonidio Bouças -

Biel Rocha.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 21/8/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Mauro Lobo e Adalclever Lopes (substituindo este ao
Deputado Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência suspende a reunião para iniciar a reunião conjunta com a
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. As 18h01 mm
o Presidente reabre os trabalhos, verifica a inexistência de quórum
para a apreciação de matéria e, não havendo mais nada a ser tratado,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Sidinho

do Ferrotaco.
ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS, EM 27/8/2003
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Angelo, Sidinho do Ferrotaco (substituindo este ao Deputado
Roberto Ramos, por indicação da Liderança do PL) e Biel Rocha
(substituindo o Deputado Roberto Carvalho, por indicação da
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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 Biel Rocha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Francisco Eustáquio Rabello,
Corregedor-Geral de Polícia, prestando informações a respeito do
Requerimento n° 318/2003, desta Comissão; Deodato Biondi,
encaminhando cópia de representação referente denúncia contra os
Srs. Edson Renê Ferreira Marques e Clemir Freitas Lima, policiais
militares de Taiobeiras; e denúncia contra o Sr. Nivaldo Eustáquio dos
Santos, funcionário da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará,
que presta serviço na Delegacia de Polícia Civil local. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no i
turno, do Projeto de Lei n° 223/2003, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 3' Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau, em que solicita
audiência pública desta Comissão para debater a situação dos
cooperativados do ramo do trabalho, que estão sendo impedidos de
executarem seu labor por intervenção de órgãos governamentais e de
entidades da sociedade civil; Durva? Angelo (2), em que solicita
audiência pública desta Comissão para discutir a situação dos
moradores dos prédios localizados na Rua Clorita, nos 64 e 100,
Bairro Santa Tereza, nesta Capital, e em que solicita reunião
extraordinária desta Comissão para debater em audiência pública, no
dia 28/8, os 24 anos de vigência da Lei Federal n° 6.683, de 1979,
conhecida como Lei de Anistia. 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, 28 de agosto de 2003.
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Durval Angelo, Presidente - Mauro Lobo - Roberto Carvalho -

Marília Campos.	-	 -	 -
ATA DA iea REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 27/8/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta, Leonardo
Quintão e Marília Campos (substituindo esta à Deputada Jô Moraes,
por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados André Quintão,
Biel Rocha, Chico Simões. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, 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, em audiência pública, o
Projeto de Lei n° 8/2003. 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 Domingos Sávio (2), em que solicita
seja aprovado o nome do Sr. Benedito Donizethe Carvalho Pinto,
Presidente da AMIVIDA, para participar da reunião desta Comissão no
dia 28/8, com a finalidade de ouvir os Diretores e Conselheiros da
FSSAS; em que solicita a participação de Patrícia Souza Lima,
Diretora de Gestão Participativa do IGAM, nesta reunião; do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a participação, nesta reunião, do
Sr. Tomaz de Aquino Resende, Procurador de Justiça e Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Fundações de
Minas Gerais. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados que discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se
a presença dos Srs. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento e Gestão; Maria Tereza Correia da Silva, assessora do
Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão; Paulo Modesto, professor da Universidade Federal da Bahia;
Patrícia Souza Lima, Diretora de Gestão Participativa do IGAM;
Renato Barros, Diretor da Coordenação Sindical dos Servidores
Públicos; Teresa de Lamare, representante do Conselho Estadual de
Assistência Social; Tomaz de Aquino Resende, Procurador de Justiça
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e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Fundações de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Leonardo Quintão, um dos autores do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonardo Quintão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA N-

3/2003
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em exame, do Movimento Graal do

Brasil, solicita a realização de uma audiência pública para discutir
aspectos legais da economia solidária no Estado, especialmente no
que se refere ao processo de certificação de produtos e serviços,
dando continuidade aos debates inaugurados pelo Ciclo de Debates A
Outra Economia Possível: a Economia Solidária, realizado nesta
Casa, em 13/6/2003.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/7/2003, a proposta foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, "a" do
Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
As transformações na organização da economia e, em particular, no

mercado e na regulamentação do trabalho, aliádas ao acirramento do
desemprego, têm contribuído para a busca de alternativas de geração
de renda por parcelas cada vez maiores da sociedade.
Particularmente, estão se disseminando experiências coletivas de
trabalho, de produção, de consumo e de crédito. A esse conjunto de

rÀ



910
alternativas de organização econômica coletiva dá-se o nome de
economia solidária. Fazem parte dele cooperativas de produção, de
serviços, de crédito e de consumo, associações de produtores,
empresas em regime de autogestão, bancos comunitários etc.

A economia solidária tem como pressuposto a gestão democrática
da produção, da comercialização, do crédito e do consumo de bens,
baseando-se nos princípios da autogestão, da solidariedade, da
sustentabil idade ecológica e da democracia. Em decorrência, a
economia solidária concebe o desenvolvimento econômico a partir da
inclusão social, projetando uma concepção também alternativa de
organização da economia e da sociedade.

Das discussões propiciadas pelo Ciclo de Debates A Outra
Economia Possível: a Economia Solidária, podemos concluir que é
urgente a definição de um novo marco legal que regulamente as
formas de organização do trabalho, da produção e do acesso ao
crédito preconizadas pela economia solidária. Os debatedores foram
unânimes em afirmar o caráter excludente da legislação afeta à área,
afirmando a impossibilidade de os empreendimentos da economia
solidária regularizarem sua situação nos limites atualmente impostos.
Fundamentalmente, demanda-se uma nova regulamentação,
direcionada especificamente à produção de pequena escala, pouco
capitalizada e gerida pelos próprios trabalhadores.

A questão da certificação merece atenção diferenciada, pois abre
um duplo debate: a certificação de qualidade dos produtos e serviços
da economia solidária e a certificação que visa ao fomento e à
identificação dessa forma de organização para a produção, o
consumo e o crédito. No que diz respeito à qualidade dos produtos e
serviços, os empreendimentos da economia solidária têm afirmado a
necessidade de se regulamentarem critérios apropriados à sua forma
de organização e escala de produção. No que se refere à certificação
identificatória, afirmam a urgência em adotá-la, com vistas ao
fortalecimento de sua proposta. De qualquer forma, preconizam que o
processo de certificação - tanto o de qualidade como o de
identificação - deve se dar de forma participativa.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei n° 830/2003,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui o Selo Economia
Solidária, para a identificação de empreendimentos direcionados à
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execução de políticas públicas de crédito, comercialização,
desenvolvimento tecnológico e formação adequadas às necessidades
da economia solidária. Esse projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
Atualmente, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, para
receber parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade e
legalidade.

Embora disponha sobre a identificação de entidades afetas à
execução de políticas públicas direcionadas à economia solidária, o
citado projeto de lei trata, também, da constituição de uma comissão
paritária para elaborar uma sistematiação dos processos de
produção, transformação, certificação e comercialização dos produtos
gerados por essa forma de organização econômica.

Entendemos, então, que a audiência pública demandada pelo
Movimento Graal do Brasil possa se dar em uma reunião conjunta das
Comissões de Participação Popular e do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social, tendo como objeto a discussão do marco regulatório
da economia solidária, especialmente o processo de certificação,
incluindo-se, aí, o debate sobre a matéria constante no Projeto de Lei
n° 830/2003.

De acordo com a demanda pela continuidade das discussões
iniciadas no Ciclo de Debates A Outra Economia Possível: a
Economia Solidária, sugerimos que sejam convidados para a referida
audiência pública representantes da Secretaria Nacional de Economia
Solidária, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - SEDESE -, da Gerência de Desenvolvimento da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, do Fórum Mineiro de Economia Popular
Solidária e do Movimento Graal do Brasil e o Sr. Euclides Mance, do
Instituto de Filosofia e Economia Solidária de Santa Catarina.

Conclusão
Manifestamo-nos, assim, pelo acatamento da Proposta de Ação

Legislativa n° 3/2003, sugerindo a realização de uma audiência
pública em reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para discutir a
regulamentação da economia solidária, especialmente no que se
refere ao processo de certificação de produtos e serviços.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2003.

rÁ
—



912
André Quintão, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sidinho do

Ferrotaco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 28/8/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Wanderley Avila, notificando o falecimento da Sra.
Ormezinda Batista de Oliveira, ocorrido em 22/8/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. Cirilo
José Ferreira, ocorrido em 26/8/2003, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Sebastião Helvécio, notificando o falecimento da Sra.
Silvina Lopes Moreira, ocorrido em 26/8/2003, em Bicas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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