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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 7/4/2003
Presidência do Deputado Bonifácio Mourão

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

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dimas

Fabiano - Elmiro Nascimento - Gustavo Valadares - Jô Moraes -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Bonifácio Mourão) - 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 extraordinária de amanhã, dia 8, 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 4S REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL EM 10/4/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Ana Maria e Marília Campos, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Marília Campos, 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 proposições da Comissão e acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designa os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 60/2003 (Deputada
Marília Campos) e 66/2003 (Deputado André Quintão). Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s
203, 204 e 210/2003. Passa-se à 30 Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita seja convidada a Secretária de Estado Extraordinária para
Desenvolvimento dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e para o
Norte de Minas, Deputada Estadual Elbe Brandão, para expor ações
de sua Pasta para a região de sua abrangência; Pastor George, em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
regulamentação da profissão de instrumentador cirúrgico e a criação
de Conselhos Regionais de Instrumentadores Cirúrgicos; Leonardo
Quintão e Dalmo Ribeiro Silva, em que solicitam seja realizada
reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública para
debater, em audiência pública, o Projeto de Lei n° 8/2003, com a
presença de convidados que menciona; André Quintão, em que
solicita seja agendada na cidade de Araçuai, no dia 23/5/2003,
audiência pública para apresentação da pesquisa sobre o trabalho
infantil no setor informal no vale do Jequitinhonha e Norte de Minas,
com a presença de representantes da DRT e do ICA-PUC; Ana Maria,
solicitando seja convidado um representante do Governo Federal para
a reunião a ser realizada com a presença do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Social e Esportes. 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 abril de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM

1°/4/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Chico
Simões. 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
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reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa
o recebimento dos Projetos de Lei n°s 17 e 158/2003, no 1° turno,
sendo designado como relator o Deputado Adalciever Lopes. Passa-
se à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°s 211 a 219, 227, 230 a 232, 240 e 253/2003.
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 sejam convidados a participar de
reunião da Comissão o Secretário de Transportes e Obras Públicas e
o Ministro dos Transportes; Antônio Andrade, em que solicita a
realização de audiência pública em Unaí, para debater a recuperação
das estradas federais e estaduais da região Noroeste de Minas
Gerais; Gil Pereira, em que solicita a realização de reunião para
debater a regulamentação da profissão de jornalista; Chico Simões,
em que solicita a realização de audiência pública em Timóteo, para
debater o Programa de Recuperação da Malha Rodoviária na Região
do Vale do Aço; e Adaiclever Lopes, em que solicita a realização de
audiência pública em Caratinga, para debater a recuperação da malha
rodoviária em trechos da BR-1 16 e da BR-458. 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, 4 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto.
ATA DA 2° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 10/4/2003
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 Luiz Humberto Carneiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria

rCkA



685
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. José Vicente Furtado, Presidente do
Sindicato Rural de Manhumirim, tecendo considerações sobre a grave
situação dos cafeicultores da Zona da Mata e pedindo providências
para a solução do problema. Passa-se à 2 a 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° 234/2003. Passa-se à 3 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Padre João, em que solicita a realização de audiência
pública para discutir o abate clandestino e a comercialização de
carnes em Conselheiro Lafaiete e região, 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, 8 de abril de 2003.
Doutor Viana, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 3/4/2003

As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira e Bonifácio Mourão,
membros da supracitada Comissão. Nos termos do art. 125, § 30, do
Regimento Interno, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, logo em seguida, a suspende. As 11 horas
são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares
e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Marília Campos. Em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão,
o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
Projeto de Lei n° 19/2003, do Governador do Estado, que estabelece
teto remuneratório para os servidores do Poder Executivo. O
Presidente convida a tomarem assento à mesa os expositores Antônio
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Augusto Junho Anastasia, Secretário de Planejamento e Gestão;
José Bonifácio Borges de Andrada, Procurador-Geral do Estado; e
Júlio César dos Santos Esteves, Procurador da ALEMG e professor
da PUC-MG. O Presidente passa a palavra ao Deputado Ermano
Batista, autor do requerimento que motivou o convite à reunião, para
suas considerações iniciais. O Presidente registra a presença dos Srs.
Renato Barros, Coordenador da Coordenação Intersindical dos
Servidores Públicos, e Bernardo Pinto Monteiro, Chefe de Gabinete do
Sr. José Bonifácio Borges de Andrada. Após a exposição dos
convidados, passa-se à fase de debates, com a participação dos
expositores e Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, solicitando ao Presidente desta Casa
sejam envidados esforços para promover, junto aos demais
Legislativos Estaduais, por intermédio da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - UNALE -, a discussão sobre o teto
remuneratório dos agentes políticos e dos servidores públicos.
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 8/4/2003, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares -

Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Célio Moreira.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 3/4/2003
As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues, Célio Moreira, Olinto Godinho e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 proposições de interesse da Comissão. Passa-se à Y Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
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vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia,
em que solicita seja convidado a participar desta reunião o Sr. Marcos
Aurélio de Paula Terrinha, Agente de Segurança na Penitenciária José
Maria Alkmin e Presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários,
e sejam convidados a participar da próxima reunião desta Comissão
os Srs. Agílio Monteiro, Subsecretário de Administração Penitenciária,
Adriana Lemos Fonseca Moreira Barbosa, Juíza da Vara de
Execuções Penais de Contagem, Carlos Alberto Isoldi Filho, Promotor
da Vara de Execuções Penais de Contagem, e Cel. Alvenir José da
Silva, Diretor em exercício da Penitenciária Nelson Hungria, para
tratar da fuga de presos ocorrida em 23/3/2003; Ana Maria, em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para debater
a relação entre alcoolismo, horário de funcionamento de bares e
violência urbana. Em seguida, a Presidência informa que, após
consulta aos membros, fica estabelecido que a Comissão passará a
se reunir ordinariamente às segundas-feiras, às 15 horas, no
Plenarinho IV, e convida o Sr. Marcos Aurélio de Paula Terrinha a
tomar assento à mesa e participar dos trabalhos. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir o convidado, que discorrerá
sobre os acontecimentos mencionados anteriormente. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 4/4/2003

As 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil
Pereira, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Chico
Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo Quintão e Maria Olívia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Adaiclever Lopes, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, al qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Programa de Recuperação da Malha
Rodoviária da Região ul do Estado em audiência pública, às 9 horas,
no Teatro Municipal, r?a Av. Dr. Lisboa-205, em Pouso Alegre; às 12
horas, no Restaurante Casa do Beto II, na Rua Rodolfo Guerino
Adami, n° 30, em So Gonçalo do Sapucai; e às 15 horas, na
Universidade Federal e Itajubá, no Campus Universitário de Itajubá.
Registra-se a presençà dos Srs. Anderson Adauto, Ministro de Estado
dos Transportes; OlavoBilac Pinto, Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia; SenadoresHélio Costa e Aélton José Freitas; Deputados
Federais Geraldo Tadeu, Mauro Lopes e Odair José da Cunha;
Prefeitos Municipais i Enéas Castilho Chiarini, de Pouso Alegre,
Jeferson Gonçalves Mendes, de Santa Rita do Sapucaí e José Carlos
Marques Ribeiro, de Itajubá; José Carlos Goulart de Siqueira, Reitor
da Universidade de 1,1 Itajubá, e Dom Ricardo Pedro, Arcebispo
Metropolitano de Pouo Alegre, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suasconsiderações 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, convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 7/4/2003, às 14h30min, no Teatro da Assembléia,
determina a lavratura dá ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalclever Lopes - Sidinho do Ferrotaco -

Laudelino Augusto.

TRM,1ITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9/2003
Comibsão de Constituição e Justiça

Relatório!fl
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De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei

Complementar n° 9/2003 objetiva acrescentar inciso ao art. 67 da Lei
Complementar n° 32, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estado e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1°/3/2003, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Encarregados de apreciar a matéria, passamos a fundamentá-la na
forma que se segue.

Fundamentação
O dispositivo que se pretende inserir no art. 67 da Lei Complementar

n° 32 consiste em atribuir ao Ministério Público, no exercício de suas
funções, a prerrogativa de "consultar qualquer banco de dados de
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública", de modo a
adequar a legislação estadual ao disposto no art. 8 0 da Lei
Complementar Federal n° 75, de 1993, o qual assegura essa
prerrogativa ao Ministério Público da União.

A matéria em questão deve ser analisada sob dois ângulos distintos:
quanto à espécie normativa utilizada para a sua disciplina e quanto à
iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o que deve ser
feito à luz do ordenamento constitucional em vigor.

No tocante ao primeiro aspecto, cumpre ressaltar que o art. 65, § 1°,
inciso IV, da Constituição Estadual, elevou ao nível de lei
complementar a lei orgânica do Ministério Público, na qual estão
consagradas, a par das disposições constitucionais, as competências
e a estrutura orgânica da Instituição, bem como o regime jurídico de
seus membros. Uma vez que a matéria passou a ter o "status" de
norma complementar, cuja aprovação fica condicionada ao voto
favorável da maioria absoluta dos componentes desta Casa, qualquer
modificação de seu conteúdo requer a utilização dessa espécie
normativa, em obediência ao princípio do paralelismo das formas.

Assim, em relação ao instrumento normativo utilizado para inovar a
ordem jurídica estadual, não há dúvida de que a proposição sob
comento se encontra em sintonia com os parâmetros estabelecidos na
Carta Política mineira, especialmente no que tange à reserva legal.

Entretanto, além do respeito à figura normativa eleita pelo
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Constituinte de 89 para a atribuição de competência ao Ministério
Público - o que só pode ser feito por meio de lei complementar -, é
necessário observar, ainda, as regras de iniciativa privativa para a
deflagração do procedimento de feitura da lei constantes na
Constituição do Estado. Esta, no inciso 1 do art. 125, faculta ao
Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de lei complementar que
disponha sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do
Ministério Público. Ademais, o comando do § 2 0 do art. 66 da mesma
Carta faculta à citada autoridade a iniciativa de projetos sobre a
criação, a transformação e a extinção de cargo e função públicos do
Ministério Público e dos serviços auxiliares, bem como a fixação da
respectiva remuneração.

Ora, essa faculdade assegurada ao Procurador-Geral de Justiça não
pode ser compartilhada com outras autoridades do poder público, pois
inexiste determinação constitucional expressa nesse sentido. Aliás, se
se admitir que membro desta Casa possa ter a iniciativa de modificar
a lei orgânica do Ministério Público, seja para acrescentar dispositivo,
seja para excluí-lo do texto, não faria nenhum sentido a cláusula de
reserva de iniciativa, e a regra do inciso 1 do art. 125 da Constituição
mineira ficaria desprovida da eficácia jurídica que lhe é imanente. Os
preceitos que cuidam da iniciativa reservada para a apresentação de
projetos de lei complementar ou ordinária devem ser interpretados
restritivamente, pois são normas excepcionais. Conseqüentemente,
parece-nos não ter fundamento constitucional a exegese que
flexibiliza ou amplia o alcance dessas disposições, com o objetivo de
permitir que autoridade distinta da prevista na Constituição seja
detentora de prerrogativa idêntica ou semelhante.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que as regras de
iniciativa privativa constituem projeção especifica do princípio da
separação de Poderes, e o desrespeito a tais normas traduz vício
formal de inconstitucionalidade. Ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1391/SP, em medida cautelar, na qual atuou
como relator o Ministro Celso de Mello, o Pretório Excelso, em
votação unânime, manteve o seguinte posicionamento:

"O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva,
traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência
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reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a
infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente editado. Precedentes do STF'.

Existem várias decisões do órgão de cúpula do Judiciário brasileiro
que dão ênfase à observância das regras de iniciativa privativa
insculpidas na Constituição para a elaboração normativa.

Dessa forma eventual aprovação do projeto por este Parlamento e
sua posterior sanção pelo Chefe do Poder Executivo exporia a futura
lei complementar à declaração de inconstitucionalidade pelo Poder
Judiciário, mediante provocação da parte interessada, no exercício do
controle concentrado de constitucionalidade das leis, cujo resultado
seria a exclusão da norma do mundo jurídico, em razão do defeito
insanável que a macula, tal como está consagrado em farta
jurisprudência da referida Corte.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n°
9/2003.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 153/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Estado, por meio do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MO -, a encampar os trechos das
estradas municipais que ligam Jaiba a Gado Bravo e Espinosa e Jaíba
a Monte Azul.

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei n° 2.307/2002,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e
publicado no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003.

O projeto foi distribuído a esta Comissão para que seja examinado,
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeto em análise pretende autorizar o DER-MO a assumir o
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controle e a manutenção dos trechos das estradas municipais que
ligam as cidades de Jaíba a Gado Bravo e Espinosa e Jaíba a Monte
Azul.

O DER-MO é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de 1994,
a qual, em seu art. 30, III, VIII e X, ao tratar das formas de cooperação
com os municípios, estatui:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Conclui-se, pois, que o DER-MO já está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja prestando apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

E importante salientar, nesse sentido, que o Poder Executivo não
depende de autorização legislativa para a celebração de convênios,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5.

Tendo em conta que o objetivo do projeto é justamente autorizar o
DER-MO a realizar uma ação administrativa que já está prevista entre
as suas competências, conforme estabelece o mencionado diploma
legal, constata-se que inexiste inovação da ordem jurídica; é, por isso,
antijurídica a proposição.

Vale lembrar os ensinamentos do eminente jurista José Afonso da
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Silva, que em sua obra clássica, "Princípios do Processo de
Formação das Leis no Direito Constitucional" (ed. Revista dos
Tribunais, 1964, p. 18), invocando as lições de Seabra Fagundes,
preleciona que o "caráter de norma geral, abstrata e obrigatória ( ... ) e
o de modificação na ordem jurídica preexistente, que decorre da sua
qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar a lei entre os
demais atos do Estado".

Desse modo, se o projeto não inova a ordem jurídica, não merece
prosperar nesta Casa. Se a autoridade responsável do Poder
Executivo já tem a autorização legal para a ação almejada pelo autor,
a via jurídica adequada é a apresentação não de um projeto de lei,
mas de um requerimento para solicitar providência a órgão da
administração pública, o qual será apreciado conclusivamente por
uma das comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103,
III, 'a", do Regimento Interno. Este é o entendimento reiterado desta
Comissão a respeito desta matéria, o mesmo de quando se examinou
o ex-Projeto de Lei n° 2.307/2002, do qual é oriundo o projeto em
exame.

Por derradeiro, cumpre-nos informar que o relator da matéria àquela
época, Deputado Ermano Batista, em consideração ao autor daquela
proposição, apresentou o aludido requerimento, o qual, após ser
aprovado por esta Comissão, foi encaminhado ao Diretor-Geral do
DER-MG, em 20/12/2002, por meio do Ofício n° 1 .847/2002/SOM.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 153/2003.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Bonifácio Mourão - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 20 RE 'NIÃO ORDINÁRIA, EM 8/4/2003
Presidênci do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecime tto - Abertura - 13 Parte: ia Fase
(Expediente): Atas - Cor espondência: Representação Popular n°
1/2003 - Ofícios - 2 Fa e (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta d Emenda à Constituição n° 41/2003 -
Projetos de Lei n°5	a 612/2003 - Requerimentos n os 390 a
413/2003 - Requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor e
dos Deputados Sidinho do Ferrotaco, Sargento Rodrigues, Alencar da
Silveira Júnior, Irani Bar[ osa e Marília Campos - Comunicações:
Comunicações das Con issões de Assuntos Municipais e de
Segurança Pública e dos Deputados Alberto Bejani, Arlen Santiago,
Elmiro Nascimento, Leor dio Bouças, Irani Barbosa, João Bittar,
Leonardo Quintão, Paulo 'iau e Rêmolo Aloise - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputado Célio Moreira, Carlos Pimenta. André
Quintão e Sebastião HeN	- 28 Parte (Ordem do Dia): 1H Fase:
Abertura de Inscrições - D	o da Presidência (2) - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerim	da Deputada Marília Campos e dos
Deputados Alencar da Sft ira Júnior e Irani Barbosa; deferimento -
Questão de ordem - Encer	nto - Ordem do Dia.

parecimento
- Comparecem os Deput
Mauri Torres - Rêmolo AI ise - Adeimo Carneiro Leão - Dilzon Meio -

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

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

1  Parte
P Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 21-Secretário, procede à leitura

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

Correspondência
- O Deputado Irani Barbosa, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:	 -
"REPRESENTAÇÃO POPULAR N° 112003*

Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais:

Carlos Henrique Vianna de Andrade, Antônio Mauro Viera, Maria de
Fátima Silva, Flávio Galvão Lima, Manoel Francisco de Paiva, Taylor
Brandão Schnaider, Fábio Magalhães, Maria de Fátima Abdala Araújo,
Antônio Carlos Aguiar Brandão, Vítor Angelo Carlúcio Galhardo, Breno
César Diniz Pontes, Antônio Edmilson Vieira, Geraldo Cunha Filho,
Elisio Meireles de Mirando, Antônio Marcos Coudibeli Francisco,
Lyliana Coutinho Rezende Barbosa, lvan Pereira Costa, Mário Sérgio
Viana Xavier, Jefterson Dall'Orto Muniz da Silva, Anisio Eustáquio dos
Anjos Silva, Wander José Fortunato, Francisco Bernardes Costa,
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Milton Lambert, Paulo Eduardo Ribbi Opeermann, Elias Kallás,
Olivier Vaula Werneck, Sheila Capistrano Ferreira, Jacinto Floriano
Barbosa, Tadeu José Viira, Ana Cláudia Raposo Braga, Romar
Angelo Barbato Silveira, Lieda Marques Ribeiro, Gabriel Meirelles de
Miranda, Kaliu 'fumes Nadur, Ildegardo Luna de Almeida, lara Grácia
Lorena, Antônio Carlos de Souza, Alexandre Carvalho Kallás, Otto
Emílio Stephan, Paulo Hnrique Ferreira Brandão, João Lourenzo
Bidart Sampaio Rocha, Sa'ndra Mara Garcia de Aquino, Flover Caldas
Silva, Ubiraci Brasil Teixeia, Virgínio Cândido Tosta de Souza, Rafael
Jorge Ferreira Djouki, André Faria Junho Teixeira, Cuido Nery Basoli,
Thiago Afonso Siqueira queco Comes, Alessandra MulIer de Lima,
Sylvia Maria Moretti Cardoso, Juliana Rabelo Bressane, Roberta
Cintra Soane, Vanessa Alves Moreira Costa, Sheila de Araújo
Mastoni, Fernanda Tavares Massano, ElIen Rocha Penna, Fabíola
Soares Moreira Campos, César Augustio Bicci Silvério, Thalita Alkimin
da Rosa, Ricardo Daniel Santos Duarte Silva, Anderson Rodrigues
Lima, Daniela Bentolunha, Ana Elisa Silva de Paula, George Luiz de
Carvalho Meio, Vitor de Andrade Romeiro, Enéas Castilho Chiarini,
Marcos Mesquita Filho e demais pessoas que assinam ao final vêm,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com esteio nos
artigos 1°, par. único; 5°, XXXIV, alínea "a"; art. 74, § 2 0 , art. 58, § 30 ,
da Constituição Federal de 1988 e artigo 40 , § 20, artigo 60, § 3°, e
artigo 82 da Constituição do Estado de Minas Gerais, oferecer a
presente representação contra o Conselho Diretor da Fundação
Universidade Vaie do Sapucaí, situada em Pouso Alegre/MG,
composto pelos Srs.: Arthur Tavares Bittencourt, Antônio Cého Rios
de Andrade e Afonso Aleixo dos Santos, todos residentes e
domiciliados em Pouso Alegre/MG."

- Publicada, vai a repesentação à Comissão de Administração
Pública, nos termos do art. 290 do Regimento interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado, encaminhando exemplar
do Relatório Final n° 1, dei 2003, da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, com a finalidade de apurar, em todo o País, o elevado
crescimento de roubo dei cargas transportadas pelas empresas de
transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários. (- A Comissão de
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Segurança Pública.)

Do Sr. Oiro Ferreira Gomes, Ministro da Integração Nacional,
comunicando a liberação, em favor do Governo do Estado, por
intermédio de ordem bancária, da importância de R$4.000.000,00,
destinada a Ações Emergenciais de Defesa Civil, para o atendimento
à população atingida por fortes chuvas. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Bilac Pinto, Secretário de Ciência e Tecnologia, solicitando
sejam indicados representantes desta Casa - titular e suplente - para
compor o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT -,
no período de 2003 a 2006.

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento e Gestão, solicitando a indicação de representante
desta Casa para compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico
e Social.

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, informando estar impossibilitado de comparecer perante a
Comissão de Turismo, conforme agendado. (- A Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Aracely de Paula, Secretário de Turismo e Presidente do
Conselho de Turismo, solicitando a indicação de um representante
desta Casa e respectivo suplente, para comporem o referido
Conselho.

Do Sr. Fausto Pereira dos Santos, Diretor do Departamento de
Controle e Avaliação de Sistemas da Secretaria de Assistência à
Saúde do Ministério da Saúde, em atenção ao Requerimento n°
3.58712002, do Deputado Paulo Piau, encaminhando cópia de
documento pertinente à liberação de recursos para o Hospital
Universitário de Uberaba.

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

Do Sr. Gilmar de Freitas Soares, Diretor-Presidente da Copertramo,
fazendo solicitações referentes ao sistema de táxis especiais. (- A
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Luciano Estevam Santos, Assessor Parlamentar, solicitando
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cópia de projeto de lei, apresentado nesta Casa, que torna o
Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais órgão permanente
da política de segurança alimentar nutricional.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°41/2003
Altera os arts. 43, 45 e 46 da Constituição do Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 43 da Constituição do Estado de

Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 43- .....................................
Parágrafo único - As diretrizes do planejamento integrado do

desenvolvimento econômico e social, incluídas as das funções
públicas de interesse comum, serão objeto de plano diretor
metropolitano aprovado pela Assembléia Metropolitana".

Art. 20 - O art. 45 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 45 - A Região Metropolitana terá as seguintes instâncias, com
atribuições e proporcionalidade na composição definidas em lei
complementar:

- Assembléia Metropolitana, composta dos seguintes membros:
a) Prefeitos dos Municípios da Região Metropolitana;
b) Vereadores das Câmaras Municipais, por elas indicados;
c) representantes do Colar Metropolitano;
d) representantes dos órgãos do Poder Executivo envolvidos na

gestão das funções públicas de interesse comum da Região
Metropolitana;

e) representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, por ela indicados;

f) representantes do Poder Judiciário, por ele indicados;
g) representantes da sociedade civil.
11 - Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, com
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caráter deliberativo, composto paritariamente por representantes
do Poder Executivo Estadual e representantes da Assembléia
Metropolitana;

III - Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e executivo.".
Art. 30 - o inciso 1 do art. 46 da Constituição do Estado de Minas

Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 46 - ............

- instituir Agência de Desenvolvimento para cada Região
Metropolitana do Estado responsável pelo suporte técnico para a
elaboração e execução dos planos, programas ou projetos
relacionados com as funções públicas de interesse comum.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de março de 2003.
Roberto Carvalho - Chico Simões - Lúcia Pacífico - Laudelino

Augusto - André Quintão - Ricardo Duarte - Ermano Batista - Djalma
Diniz - Marília Campos - Durval Angelo - Padre João - Doutor Ronaldo
- Rogério Correia - Leonardo Quintão - Carlos Pimenta - Biel Rocha -
Paulo Piau - Sidinho do Ferrotaco - Elmiro Nascimento - Adalclever
Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Dinis Pinheiro - Dalmo Ribeiro Silva -
Ana Maria - Márcio Passos - Jô Moraes.

Justificação: A formação de regiões metropolitanas, atualmente, é
uma realidade inescapável, conseqüência do acelerado processo de
urbanização pelo qual o País passou, reflexo de uma tendência
mundial. E no interior dessas regiões e resultado do processo de sua
constituição sem o devido planejamento que são visíveis todos os
problemas e dificuldades enfrentados pela população.

O processo de formação de aglomerados urbanos leva à ampliação
dos problemas enfrentados pela população nas áreas metropolitanas.
Tais dificuldades possuem um caráter geral, não sendo específicas de
uma ou outra região metropolitana. Sendo assim, devem ser
enfrentadas não apenas com a participação conjunta dos poderes
municipais da região metropolitana, mas também pelos Poderes
estadual e federal. Assim, a resolução dos problemas de uma região
metropolitana deve visar à constituição de um arranjo que envolva os
três níveis de governo - municipal, estadual e federal.

A experiência da constituição e do funcionamento de outras regiões
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metropolitanas no Brasil tem demonstrado que o Governo do
Estado é o principal responsável pela iniciativa e resolução dos
problemas relacionados às regiões metropolitanas. O Governo do
Estado de Minas Gerais, em diagnóstico sobre a situação econômica
e social do Estado elaborado pelo BDMG, admite a sua importância
na iniciativa e condução do desenvolvimento das regiôes
metropolitanas.

Desse modo, o processo de urbanização das regiões e seus
decorrentes problemas gerou a necessidade de instâncias próprias de
gestão para a resolução dos problemas já criados e os futuros,
através de soluções planejadas e executadas em médio e longo
prazo. Por outro lado, embora tenham sido constituídas legalmente 26
regiões metropolitanas no país, nenhuma delas cumpre
satisfatoriamente a sua função de planejar e gerir sua expansão e seu
crescimento.

Em Minas Gerais temos duas regiões constituídas legalmente e já
com alguma experiência de funcionamento, a de Belo Horizonte e a
do Vale do Aço. A experiência tem demonstrado que a principal
finalidade para a qual foram criadas não vem sendo atingida, ou seja,
formular e executar um piano diretor metropolitano com alcance de
médio e longo prazo. Tal plano, constitucionalmente previsto, tem
como objetivo estruturar o crescimento ordenado da região
metropolitana e executar políticas públicas para procurar resolver as
carências e necessidades da população que habita a região.

Essa finalidade, para o qual uma região metropolitana é criada, não
vem sendo atingida porque há dois obstáculos principais que devem
ser resolvidos. Os obstáculos são de duas ordens: problemas de
natureza político-institucional e problemas financeiros. O primeiro está
relacionado à forma como está estruturado o processo decisório das
regiões metropolitanas e, conseqüentemente, à legislação que
regulamenta esse processo. O segundo diz respeito às dificuldades
econômicas e financeiras dos municípios, do Estado e da União.
Embora de solução não simples, nem um nem outro obstáculos são
intransponíveis.

A questão de ordem político-institucional refere-se à forma como
vêm ocorrendo as gestões da regiões metropolitanas. E necessário
que sejam corrigidas distorções em relação a suas instâncias de
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gestão. E preciso que haja uma participação efetiva do Estado em
termos de iniciativa e poder de decisão, conforme definição
constitucional, mesmo porque a experiência de outros Estados,
principalmente do Estado de São Paulo, aponta que a
responsabilidade principal pela gestão das regiões metropolitanas
cabe ao Estado. Assim, é adequado que as instâncias decisórias de
gestão da região metropolitana tenham uma participação dos poderes
constituídos condizentes com sua responsabilidade.

E necessário também que haja um envolvimento maior da
população das regiões metropolitanas na busca da solução de seus
problemas, tal como previsto pelo inciso II do art. 2 0 do Estatuto da
Cidade (Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, definindo
diretrizes gerais da política urbana), que estabelece a necessidade de
uma "gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano".

O segundo problema é de ordem financeira. Sabemos todos que
esse não é um problema de simples solução nem será resolvido
apenas nos níveis municipal e estadual. A questão reside no fato de
que os municípios das regiões metropolitanas, já sobrecarregados
com as demandas básicas de sua população e atendendo inclusive
carências dos habitantes de outros municípios do Estado, não podem
arcar com encargos adicionais. Dessa maneira, é necessário que o
Estado preveja dotação orçamentária condizente com sua nova
participação nas instâncias decisórias das regiões metropolitanas.

E preciso e urgente dar uma solução para a questão das regiões
metropolitanas. E esse o objetivo desta proposta de emenda à
Constituição que busca iniciar um processo de discussão que envolva
os municípios e sua população, o Estado e seus organismos
relacionados às questões metropolitanas e a União, para que o
problema das regiões metropolitanas tenha solução.

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

PROJETO DE LEI N° 597/2003
Declara de utilidade pública o Instituto Renascer da Consciência,
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com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Renascer da

Consciência, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Wanderley Ávila
Justificação: O Instituto Renascer da Consciência é sociedade civil

sem fins lucrativos, que atua para o desenvolvimento pleno do ser
humano, propalando a cultura da paz e a promoção da visão holística
da realidade, tão importante nos dias atuais, pois essa realidade é
centrada na violência e na intolerância. A entidade 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.

A documentação anexa vem respaldar nossa iniciativa, e, porque a
entidade preenche os requisitos necessários à aquisição do título
declaratório de utilidade pública, solicito 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.

PROJETO DE LEI N° 59812003
(Ex-Projeto de Lei n° 446/99)

Cria cargo no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado
da Educação e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria

de Estado de Educação - Quadro 111-1 - Carreira de Administração, a
que se refere o Anexo l-G do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro
de 1994, a classe de Monitor Disciplinar, destinada ao Quadro das
Escolas Estaduais de Ensino.

Parágrafo único - O número de cargos da classe de que trata este
artigo será determinado pelo grau e pelo nível de ensino da escola,
observadas as disposições da Lei n° 9.381, de 16 de dezembro de
1986.
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Art. 2° - Fica a Secretaria de Estado da Educação autorizada a

adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento desta lei.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O presente projeto, ao dispor sobre a criação da classe

de cargos de Monitor Disciplinar, tem por objetivo dotar as escolas da
rede estadual de ensino de profissional qualificado encarregado da
guarda, da manutenção da disciplina e da movimentação dos alunos
nos estabelecimentos escolares.

A medida é oportuna e se faz necessária como forma de coibir a
crescente onda de violência que vem sendo registrada nas unidades
de ensino em todo o território mineiro.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação da medida legislativa que ora se propõe.

- 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° 599/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 682/99)

Cria a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de

Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização,
recepção, tramitação, no encaminhamento das sugestões, denúncias,
propostas e atividades relativas a questões tributárias.

Art. 20 - Compete à Ouvidoria da Fazenda:
- ouvir de qualquer pessoa reclamação contra irregularidade, abuso

de autoridade praticado por superior ou agente fazendário;
II - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso,

praticado por servidor lotado em órgão da administração pública
responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos;

III - receber denúncia contra pessoa, empresa ou entidade
responsável por sonegação de tributo ou falsificação de documentos
fiscais;
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IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação e propor as

medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de agente público e representar ao Ministério Público, no caso de
indício ou suspeita de crime;

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

VII - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações,
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

VIII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos,
providenciando a divulgação dos resultados desses eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do
denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará
proteção, se for o caso.

Art. 30 - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:
- manter o arquivo de toda a documentação relativa às denúncias,

reclamações e sugestões da população;
II - instalar núcleos da Ouvidoria da Fazenda em municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas

e privadas, nacionais e estrangeiras que exerçam atividades
congéneres às da Ouvidoria da Fazenda;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas
públicas.

Art. 40 - As informações solicitadas pela Ouvidoria da Fazenda serão
atendidas no prazo que for fixado, em função da complexidade do
caso.

Art. 50 - A Ouvidoria da Fazenda é dirigida por um Ouvidor indicado
pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, em lista
tríplice e nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.

§ 1 0 - E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

§ 20 - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será
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automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada,
quando estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou
função de origem.

Art. 6 0 - Fica criado o cargo de Ouvidor da Fazenda Pública, com
remuneração equivalente ao do cargo de Secretário Adjunto de
Estado.

Art. 7° - A Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
terá uma assessoria técnica, e os servidores necessários ao seu
funcionamento serão cedidos pelo Poder Executivo, a partir de
proposta do Ouvidor.

Art. 8° - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais em caso de falta grave,
incompatível com o exercício de suas atribuições.

Art. 90 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Historicamente, a criação da Ouvidoria Pública com a

instituição da figura do Ouvidor ou "ombudsman" encontra
antecedentes na administração imperial chinesa. Como controlador da
administração, o Ouvidor é a pessoa incumbida de receber as
reclamações da população contra as injustiças administrativas. Desde
1713, na Suécia, foi oficialmente criada a figura do "ombudsman", a
quem cumpria supervisionar a execução das leis e atividades dos
servidores públicos. A palavra vem do idioma sueco e significa
"homem encarregado de missão pública, intermediário,
representante".

No Brasil, a figura do Ouvidor Público remonta aos tempos do Brasil
- Colônia. Eram os auxiliares diretos dos donatários das capitanias
hereditárias, nomeados para a função de Juiz. Em 1548, com a
criação do Governo-Geral do Brasil, surgiu o Ouvidor-Geral, com as
funções de Corregedor de Justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o Ouvidor Público
é hoje um canal de comunicação por meio do qual a população se
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manifesta. Ele garante um relacionamento democrático entre o
governo e a sociedade, por meio da participação do cidadão nas
ações da administração pública. Sua atuação norteia-se pelos
princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, eqüidade,
economicidade e transparência administrativa.

O Ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um
mandato predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias,
queixas, solicitações e sugestões dos cidadãos quanto aos seus
direitos e interesses individuais e coletivos. Colocando-se no lugar do
cidadão, ele aponta as falhas ou omissões - cometidas pela
administração de sua alçada, cobrando soluções. E uma espécie de
articulador da cidadania dos governos democráticos.

A Ouvidoria da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerias, órgão
auxiliar do Poder Executivo, terá a competência, entre outras, de
receber denúncia contra pessoa, empresa ou entidade responsável
por sonegação, falsificação de documentos fiscais, ato arbitrário,
desonesto ou indecoroso, praticado por agente público responsável
pela arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos. Pelas
mencionadas justificativas, espero contar com o apoio de meus
nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 600/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 943/2000)

Estabelece diretrizes para a política de saneamento básico em
regiões metropolitanas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a política de saneamento básico e

estabelece condições para a organização, institucionalização e
prestação dos serviços de abastecimento e tratamento de água,
coleta, tratamento e despejo final dos esgotos e efluentes sanitários
nas regiões metropolitanas instituídas pelo Estado, obedecidos os
preceitos estabelecidos nos arts. 23, inciso IX, e 175 da Constituição
Federal e nos arts. 42 e 43 da Constituição Estadual.

§ 1° - Para os fins desta lei, considera-se saneamento básico:
- abastecimento público de água potável, para uso doméstico,
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comercial, industrial, de prédios hospitalares e similares;

II - drenagens urbanas e implantação de avenidas sanitárias;
III - coleta, tratamento e despejo final de esgotos e efluentes

sanitários.
Art. 2 0 - A prestação dos serviços públicos de saneamento básico

nas regiões metropolitanas observará os seguintes princípios e
critérios:

- universalização do acesso aos serviços públicos de
abastecimento e tratamento de água e coleta e tratamento de esgotos
e efluentes sanitários de natureza doméstica, com prioridade para
atendimento à totalidade da população, em padrões que assegurem a
salubridade e o bem-estar da população;

II - articulação do Estado com os municípios das regiões
metropolitanas, para a implantação de uma política de ocupação de
solos de modo a preservar os recursos hídricos e a proteger o meio
ambiente, nos termos da legislação pertinente;

III - redução de custos dos investimentos com a adoção de critérios
que evitem o desperdício de água e a ociosidade dos equipamentos,
sem prejuízo da qualidade e eficiência do atendimento aos usuários;

IV - atuação conjunta do Estado e dos municípios, por meio da
Assembléia Metropolitana, para a adoção de métodos e técnicas
simplificadas que possibilitem o atendimento à população de baixa
renda, com a prestação dos serviços públicos de saneamento básico.

Art. 3° - Compete ao Governador do Estado fixar o valor das tarifas
dos serviços públicos de saneamento básico nas regiões
metropolitanas, respeitados os parâmetros e as diretrizes da política
tarifária formulados pela Assembléia Metropolitana, nos termos do
inciso VI do art. 45 da Constituição Estadual, e definir critérios de
financiamento e de investimentos em obras de saneamento básico,
bem como instituir a política de subsídios tarifários para os usuários
de baixa renda.

Art. 40 - O poder concedente dos serviços públicos de saneamento
básico, quando abranger interesses comuns a dois ou mais
municípios integrantes de regiões metropolitanas, instituídas como tal
mediante lei complementar, nos termos do § 3 0 do art. 25 da
Constituição Federal, é exercido pelo Governador do Estado.

Art. 50 - As regras para a concessão dos serviços públicos de
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saneamento serão disciplinadas em lei pelo Estado e pelo
município, a qual disporá, em especial, sobre:

- os tipos de serviços públicos de saneamento a serem concedidos;
II - as condições para a outorga das concessões;
111 - as atribuições do órgão ou da entidade responsável pela

regulação, pelo controle e pela fiscalização dos serviços concedidos;
IV - as normas, os procedimentos técnicos e as demais obrigações

que deverão ser observados pelos concessionários na prestação dos
serviços, bem como as penalidades de que se tornarão passíveis em
caso de seu descumprimento;

V - os padrões mínimos de qualidade dos serviços a serem
ofertados aos usuários, em especial no que tange à garantia do
atendimento às camadas da população de baixa renda.

Parágrafo único - Nenhuma concessão de serviços públicos de
saneamento, precedida ou não de obra pública, será outorgada sem
lei anterior que a autorize e lhe especifique os termos.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei tem como finalidade estabelecer

diretrizes para a política de saneamento básico em regiões
metropolitanas, haja vista que a Constituição Federal, no seu art. 30,
inciso 1, define de forma clara a competência do município para
exercer o poder concedente nos serviços de interesse estritamente
local; entretanto, até o momento, não se tem uma nítida definição da
titularidade dos serviços que abrangem dois ou mais municípios.

Além da falta de definição mencionada, existe um grande vácuo na
legislação no que se refere à integração e complementariedade das
ações a serem desempenhadas em abastecimento de água e
esgotamento sanitário em regiões metropolitanas. Sabemos que
determinadas ações deveriam ser realizadas em conjunto por todas as
esferas de governo. Assim, essa falta de unidade e de integração
prejudica a coordenação das ações governamentais que visam à
oferta de serviços públicos de saneamento com eficiência e adoção de
métodos e técnicas simplificadas que possibilitem o atendimento à
população de baixa renda, em padrões que assegurem salubridade e
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bem-estar à população.

A este propósito, transcrevo a seguir, para conhecimento dos meus
ilustres pares, os exemplos de casos similares envolvendo a Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.

O Município de Niterói impetrou mandado de segurança contra o
DETRAN-RJ, buscando defender a autonomia municipal no que diz
respeito à regulamentação do transporte intermunicipal, e o fez nos
seguintes termos, por meio de informações ao Mandado de
Segurança n° 19.935:

"Embora pareça, à primeira vista, impressionante o argumento de
que o município ostenta competência legal para fixar e regulamentar a
utilização, pelos veículos, dos logradouros e áreas urbanas (art. 35,
IX, letra "a", "e", 't', e "x", da Lei Complementar n° 1, de 17 de
dezembro de 1975), em se tratando de município integrante da Região
Metropolitana, estas prerrogativas sofrem limitações.

Efetivamente dispõe o art. 172 da Lei Complementar n° 1 que " a
competência do município a que se refere o art. 35 dessa Lei será
excluída quando se tratar de serviços reputados de interesse
metropolitano, nos termos das legislações federal e estadual
aplicáveis".

Em outro caso, o Juiz da 30 Vara da Fazenda Pública do Rio de
Janeiro, em sentença publicada em 12/1/98, no mandado de
segurança impetrado pela Viação Tijuca, assim decidiu:

"Em verdade, a Constituição Federal atribui competência aos
municípios para organizar os serviços públicos locais, no que seja
concernente ao seu peculiar interesse, incluindo-se entre tais serviços
públicos a regulamentação do trânsito nos limites físicos do mesmo.

Entretanto, a excessiva aglomeração populacional em certos sítios
do pais deu ensejo ao surgimento das regiões metropolitanas, que
requerem solução uniforme dos problemas além dos limites
municipais.

O legítimo interesse municipal deve ceder lugar ao legítimo interesse
da região metropolitana, que é uma realidade entre nós.

A própria Lei Complementar n° 1, de 17/12/75, sobrepõe o interesse
metropolitano ao eminentemente municipal, fato que reforça a linha de
raciocínio ora expedida.

A autonomia municipal submete-se ao interesse metropolitano, que
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procura unificar os serviços comuns com vista ao desenvolvimento
integrado das regiões metropolitanas".

Pode ser também destacada a importância das regiões
metropolitanas ao se verificar o disposto nos arts. 13 e 16 da Lei
Federal n° 6.766, de 19/12179, que regulamenta o parcelamento do
solo urbano ao estabelecer que caberão ao Estado o exame e a
anuência prévia para aprovação, pelos municípios, de loteamentos e
desmembramentos quando localizados em áreas de interesse
especial, ou seja, proteção de mananciais, patrimônio cultural,
histórico, paisagístico e arqueológico, ou quando localizar-se em área
limítrofe do município pertencente à região metropolitana, ou em
aglomerações urbanas, ou, ainda, quando o loteamento abranger área
superior a 1.000.000M2. Faz, ainda, a ressalva de que, no caso de o
loteamento ou desmembramento ser localizado em área de município
integrante de região metropolitana, o exame e a anuência à aprovação
do projeto caberão à autoridade metropolitana (art. 13 da mencionada
lei).

Como bem observa o jurista e professor Toshio Mukai em seu livro
"O Regime Jurídico Municipal e as Regiões Metropolitanas":

"A lei definiu os serviços de interesse metropolitano, deixando ao
intérprete a tarefa de detectar as parcelas dos serviços que passam a
ser considerados como de interesse comum e quais as que
permanecem como de interesse local.

Por fim, a expressão "serviços comuns" deve ser entendida como
atividade governamental, sujeita, portanto, ao regime jurídico-
administrativo, englobando a atividade normativa e a de planejamento.

A Lei Complementar, ao elencar os serviços comuns considerados
de interesse metropolitano, deu poderes expressos à entidade
metropolitana para gerir tais assuntos e serviços em situação de
preponderância sobre os municípios da Região.

O fim almejado é o desenvolvimento, que há de ser global (sem o
que não se pode falar em desenvolvimento) e, portanto, integrado.

Daí a preocupação do constituinte com o desenvolvimento regional,
procurando impor como dever do Poder Público buscar a simetria do
desenvolvimento das diversas regiões do país, evitando-se as
distorções tão acentuadas encontráveis.

O estabelecimento de Regiões Metropolitanas visa exatamente a
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resolver tal fenômeno, procurando permitir ao Poder Público a
realização do desenvolvimento integrado dos grandes aglomerados
urbanos do pais.

Essas regiões serão formadas pelo conjunto de municípios que
gravitam em torno de uma grande cidade e têm interesses e
problemas comuns. Diante dessa realidade urbanística, há
necessidade da unificação de serviços públicos para melhor
atendimento da região. Tais serviços deixam de ser municipais para
serem intermunicipais (de uma área unificada). Quanto ao serviço de
caráter estritamente local, continuarão com os respectivos municípios,
mas os de natureza metropolitana seriam realizados e administrados
em conjunto por um só órgão superior.

O planejamento diz respeito a serviços públicos eminentemente
metropolitanos, que não interessam a um único município, mas a toda
a região como uma comunidade sócio-econômica, como, aliás, bem
salienta o próprio dispositivo constitucional que dispõe sobre as
regiões metropolitanas.

A expressão "serviço comum" nos dá o conceito constitucional do
objeto de estabelecimento das Regiões Metropolitanas e cria um
interesse distinto daquele predominantemente local".

A Constituição Federal fixa as normas de governo, disciplina os
direitos e os deveres, define as competências, limita a ação da
autoridade, visando assegurar ao povo o ambiente de ordem
indispensável ao progresso e à paz na sociedade.

Surgem, então, as competências das diferentes esferas de governo
(União, Estado e municípios) e as limitações ao poder de legislar e
administrar. Nenhuma outra fonte de direito pode violentar os
princípios estabelecidos pela Constituição Federal nem opor-se às
suas regras. São nulos, não têm eficácia jurídica as normas que a
contrariem, direta ou indiretamente, inclusive as das Constituições
Estaduais.

Fazendo uma ilustração da região metropolitana, podemos compará-
la a um grande condomínio, onde o uso das partes comuns, de
interesse geral, é administrado pelo síndico, sem interferir nas partes
de interesse peculiar, exclusivas dos condôminos.

De tudo o que foi dito, espero contar com o apoio dos meus ilustres
pares para transformar este projeto em lei, por entender ser a
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proposta da mais alta relevância para os municípios que integram
as regiões metropolitanas no Estado de Minas Gerais.

- 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° 601/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.037/2000)

Cria a Ouvidoria Estadual do Turismo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria do Turismo, órgão auxiliar do Poder

Executivo na fiscalização, na recepção, na tramitação e no
encaminhamento de sugestões, denúncias, propostas e atividades
relativas a questões do turismo no Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Compete a Ouvidoria do Turismo:
- receber sugestões, reclamações, denúncias ou propostas de

qualquer cidadão, empresa ou entidade;
II - acompanhar a tramitação e a análise e divulgar ao interessado

as soluções dadas às demandas por ela recebidas;
III - sugerir ao Secretário de Estado do Turismo, às empresas e às

entidades afins a realização de estudos, a adoção de medidas ou a
expedição de recomendações visando à regularidade e ao
aperfeiçoamento de suas atividades;

IV - praticar atos compatíveis com suas atribuições, por
determinação do Secretário de Estado do Turismo;

V - verificar a pertinência das denúncias ou das reclamações e
propor as medidas necessárias para o saneamento da irregularidade,
da ilegalidade ou da arbitrariedade comprovada;

VI - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de agente público e representar ao Ministério Público, no caso de
indício ou suspeita de crime;

VII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com o turismo, providenciando a divulgação dos
resultados desses eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do
denunciante ou do reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará
proteção, se for o caso.
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Art. 30 - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:

- manter o arquivo de toda a documentação relativa às denúncias,
às reclamações e às sugestões da população;

II - instalar núcleos da Ouvidoria do Turismo em municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convénios com entidades públicas

e privadas, nacionais ou estrangeiras, que exerçam atividades
congêneres às da Ouvidoria do Turismo;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas
públicas.

Art. 4° - As informações solicitadas pela Ouvidoria do Turismo serão
atendidas no prazo que for fixado em vista da complexidade do caso.

Art. 5° - A Ouvidoria do Turismo é dirigida por um Ouvidor indicado
pelo Conselho Estadual de Turismo - CET - em lista tríplice e
nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos,
permitida uma recondução.

§ 1° - E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

§ 2° - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será
automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando
estável, a opção pela remuneração do cargo, do emprego ou da
função de origem.

Art. 60 - Fica criado o cargo de Ouvidor do Turismo, com
remuneração equivalente à do cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Art. 7° - A Ouvidoria do Turismo terá uma assessoria técnica, e os
servidores necessários ao seu funcionamento serão cedidos pelo
Poder Executivo, a partir de proposta do Ouvidor.

Art. 8° - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho
Estadual de Turismo, em caso de falta grave, incompatível com o
exercício de suas atribuições.

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: O termo ouvidor ou	ombudsman	encontra
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antecedentes na administração imperial chinesa. Como controlador
da administração, era a pessoa incumbida de receber as reclamações
da população contra as injustiças administrativas. Em 1713, na
Suécia, foi oficialmente criada a figura do "ombudsman", a quem
cumpria supervisionar a execução das leis e as atividades dos
servidores públicos.

A palavra vem do idioma sueco e significa 'homem encarregado de
missão pública; intermediário; representante".

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil-
Colônia. Era o auxiliar direto dos donatários das capitanias
hereditárias nomeado para a função de Juiz. Em 1548, com a criação
do Governo-Geral do Brasil, surgiu o Ouvidor-Geral, com as funções
de corregedor da justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o ouvidor público
funciona hoje como um canal de comunicação através do qual a
população se manifesta. Ele garante um relacionamento democrático
do governo com a sociedade, através da participação do cidadão nas
ações da administração pública. Sua atuação norteia-se pelos
princípios da legalidade, da legitimidade, da moralidade, da equidade,
da economicidade e da transparência na observância do interesse
público.

O Ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um
mandato predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias,
queixas, solicitações e sugestões dos cidadãos quanto a seus direitos
e interesses individuais e coletivos. Colocando-se no lugar do cidadão,
ele aponta as falhas ou omissões cometidas cobrando soluções. O
Ouvidor é uma espécie de "articulador da cidadania" nos governos
democráticos.

Na presente proposta, que tenho a honra de submeter à apreciação
desta augusta Casa, busco dotar o Estado e a sociedade de um canal
aberto e democrático no interesse do desenvolvimento do Estado e do
bem-estar da coletividade, elevando, assim, esta que é a maior
indústria na atração de divisas e na geração de empregos para o
nosso glorioso Estado de Minas Gerais.

Receber denúncias ou reclamações por ato arbitrário, desonesto,
indecoroso e contrário ao interesse público, praticado pelas empresas
concessionárias de serviços públicos e pelas agências de viagens,
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encaminhando-as aos órgãos competentes, para as devidas
providências nas esferas administrativa, civil ou criminal, e estimular e
realizar debates, conferências e seminários sobre o tema, são, entre
outras, as nobres atribuições do Ouvidor do Turismo em Minas Gerais.

Pelas razões apresentadas, espero contar com o apoio de meus
nobres pares à conversão desta proposição em lei.

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

PROJETO DE LEI N° 602/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.089/2000)

Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Ambiental e do
Diploma do Mérito Ambiental e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A concessão da Medalha do Mérito Ambiental do Estado de

Minas Gerais, instituída pela Lei n° 9.583, de 6 de julho de 1988, e do
Diploma do Mérito Ambiental, criado pelo art. 23 da Lei n° 12.581, de
17 de julho de 1997, subordina-se às disposições desta lei.

Art. 20 - A Medalha do Mérito Ambiental e o Diploma do Mérito
Ambiental, a serem concedidos anualmente, por ocasião da Semana
do Meio Ambiente, em número de quinze para cada categoria,
destina-se a distinguir pessoas, empresas e instituições que tenham
se destacado na defesa da melhoria do meio ambiente e na
conservação da natureza.

Art. 30 - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado,
mediante proposta do Conselho da Medalha, composto pelos
seguintes membros:

- Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, que o presidirá;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
III - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -;
IV - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
V - um representante do Conselho de Política Ambiental - COPAM -;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias contados da sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Cada vez mais se acentua a necessidade da luta pela

preservação do meio ambiente. Governo e sociedade devem irmanar-
se numa batalha que é de todos, uma vez que representa a própria
sobrevivência da espécie humana.

Todos os esforços no sentido da mobilização das torças da
sociedade em favor da melhoria das condições do meio ambiente
devem ser estimulados.

A criação da Medalha do Mérito Ambiental e do Diploma do Mérito
Ambiental representa um passo importante na consecução desses
objetivos.

Sendo assim, conto com o apoio dos meus nobres colegas para a
aprovação do projeto que ora apresento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 603/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 1.472/2001)

Dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança
Pública - RISE.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Relatório de Impacto de Segurança Pública -

RISE -, destinado a garantir a segurança pública da comunidade
existente em região onde se pretenda instalar:

- unidade prisional;
II - unidade policial;
III - unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores

ou de crianças e adolescentes em conflito com a lei.
Art. 20 - Para efeito desta norma, considerar-se-á impacto de

segurança pública qualquer alteração nas condições de segurança
pública da comunidade existente em região onde se pretenda instalar
uma das unidades citadas no art. 1°.

Art. 30 - O RISE será exigido para a instalação de uma ou mais das
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unidades citadas no art. 1° e conterá:

- os objetivos e as razões do projeto a sua relação e a sua
compatibilidade com as normas e políticas da área de segurança
pública;

II - a descrição detalhada do projeto;
III - os resultados dos estudos de diagnóstico social da área de

influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos de segurança pública

causados no período de implantação e durante a operação da unidade
ou do centro;

V - a caracterização da qualidade de vida social e de segurança da
comunidade local na futura área de influência, comparando as
diferentes situações resultantes da adoção do projeto e suas
alternativas, bem como a hipótese de sua não-realização;

VI - a conclusão.
Art. 40 - o RISE será avaliado por equipe técnica multidisciplinar

habilitada não dependente, direta ou indiretamente, do proponente do
projeto, a qual será responsável tecnicamente pelos resultados
apresentados.

Art. 50 - o RISE será avaliado pelo Conselho Estadual de
Criminologia e Política Criminal, a que caberá decidir pela implantação
ou não da unidade projetada.

Art. 6° - O RISE será acessível ao público, e suas cópias
permanecerão à disposição dos interessados, no órgão autor do
projeto e no Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal.

Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
de segurança e a apresentação do RISE, o Conselho Estadual de
Criminologia e Política Criminal determinará o prazo para recebimento
dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e pelos demais
interessados e promoverá audiências públicas para informar sobre o
projeto e o seu impacto de segurança pública e discutir o Relatório
com ele relacionado.

Art. 70 - O Poder , Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
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Fábio Avelar
Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e

recuperação de infratores e de crianças e adolescentes em conflito
com a lei e, até mesmo, de unidades policiais provoca,
invariavelmente, alterações na vida social da comunidade existente na
região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação
de penitenciárias e cadeias públicas desestabiliza a comunidade,
gerando situações de insegurança, aumento da criminalidade e
violência.

E fundamental, por isso, que a instalação desses estabelecimentos
seja sempre precedida de acurada análise técnica, em que se
avaliem, a par da necessidade de sua instalação, as conseqüências
sociais dela advindas. Somente assim se poderá aquilatar o impacto
da instalação do estabelecimento nas condições de vida da
comunidade local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de
caráter técnico os projetos de instalação desses estabelecimentos,
evitando-se implantá-los em regiões cujas características sociais não
o recomendem.

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

PROJETO DE LEI N° 604/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.071/2002)

Cria a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas

Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização, recepção,
tramitação e encaminhamento das sugestões, denúncias, propostas e
atividades relativas a questões da saúde.

Art. 2 0 - Compete à Ouvidoria da Saúde:
- ouvir de qualquer do povo reclamação contra irregularidade ou

abuso praticado por profissionais da saúde;
li - receber denúncia de ato considerado indecoroso ou omissivo e

de outros caracterizados por negligência, imperícia ou imprudência
praticada por servidor lotado em órgão da administração pública;
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III - receber denúncia contra pessoa, empresa ou entidade

responsável pelo atendimento à população junto ao Sistema único de
Saúde;

IV - verificar a pertinência de denúncia ou reclamação e propor as
medidas necessárias para o saneamento da irregularidade, ilegalidade
ou arbitrariedade comprovada;

V - propor ao órgão competente a instauração de sindicância,
inquérito ou ação para apurar a responsabilidade administrativa e civil
de agente público e representar ao Ministério Público no caso de
indício ou suspeita de crime;

VI - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e
transmitir ao interessado as soluções dadas;

VII - propor ao Secretário de Estado da Saúde a realização de
estudos, a adoção de medidas e a expedição de recomendações
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas atividades;

VIII - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas
relacionados com a Política Estadual de Saúde, providenciando a
divulgação dos resultados desses eventos.

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do
denunciante ou reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará
proteção, se for o caso.

Art. 30 - No desempenho de suas atribuições, a Ouvidoria deverá:
- manter arquivo de toda documentação relativa às denúncias,

reclamações e sugestões da população;
II - instalar núcleos da Ouvidoria da Saúde em municípios;
III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas

e privadas, nacionais e estrangeiras, que exerçam atividades
congêneres às da Ouvidoria da Saúde;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e prestar contas
públicas.

Art. 40 - As informações solicitadas pela Ouvidoria da Saúde serão
atendidas no prazo que for fixado, levando em conta a complexidade
do caso.

Art. 50 - A Ouvidoria da Saúde é dirigida por um Ouvidor indicado
pelo Conselho Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, em
lista tríplice, e nomeado pelo Governador do Estado para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.
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§ 1 1 - E vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou

função pública enquanto durar seu mandato.
§ 21 - Se a escolha do Ouvidor recair em servidor público, será

automática a concessão de sua licença, sendo-lhe facultada, quando
estável, a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de
origem.

Art. 60 - Fica criado o cargo de Ouvidor da Saúde, com remuneração
equivalente à do cargo de Secretário Adjunto de Estado.

Art. 70 - A Ouvidoria da Saúde do Estado de Minas Gerais terá uma
assessoria técnica, e os servidores necessários ao seu funcionamento
serão cedidos pelo Poder Executivo, a partir de proposta do Ouvidor.

Art. 8° - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho
Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, em caso de falta
grave, incompatível com o exercício de suas atribuições.

Art. 90 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias a serem consignadas no orçamento
do Estado.

Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. li - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Fábio Avelar
Justificação: Historicamente, a criação da ouvidoria pública, com a

instituição da figura do ouvidor ou "ombudsman", encontra
antecedentes na administração imperial chinesa, em que ele, como
controlador da administração, é a pessoa incumbida de receber as
reclamações da população contra as injustiças administrativas. Em
1713, na Suécia, foi oficialmente criada a figura do "ombudsman", a
quem cumpria supervisionar a execução das leis e as atividades dos
servidores públicos.

A palavra vem do idioma sueco e significa 'homem encarregado de
missão pública, intermediário, representante".

No Brasil, a figura do ouvidor público remonta aos tempos do Brasil
Colônia. Era o auxiliar direto do donatário da capitania hereditária
nomeado para a função de juiz. Em 1548, com a criação do Governo-
Geral do Brasil, surgiu o ouvidor-geral, com as funções de corregedor
da justiça em todo o território colonizado.

Espelhado na instituição sueca do "ombudsman", o ouvidor público é
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hoje um canal de comunicação através do qual a população se
manifesta. Ele garante um relacionamento democrático do Governo
com a sociedade, através da participação do cidadão nas ações da
administração pública. Sua atuação norteia-se pelos princípios da
legalidade, legitimidade, moralidade, eqüidade, economicidade e
transparência administrativa.

O ouvidor é nomeado pelo mandatário do poder público para um
mandato predeterminado. Ele recebe e investiga as denúncias,
queixas, solicitações e sugestões dos cidadãos quanto aos seus
direitos e interesses individuais e coletivos. Colocando-se no lugar do
cidadão, ele aponta as falhas ou omissões cometidas pela
administração sobre a qual tem alçada, cobrando soluções. O ouvidor
público é uma espécie de articulador da cidadania dos Governos
democráticos.

A proposta que tenho a honra de submeter a esta augusta Casa
Legislativa refere-se à criação da Ouvidoria da Saúde do Estado de
Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo que terá a
competência, entre outras, de receber denúncia contra pessoa,
empresa ou entidade responsável pela implementação e execução da
Política Estadual de Saúde.

Pelas mencionadas razões, espero contar com o apoio de meus
nobres pares para a aprovação desta importante medida legislativa.

- 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° 605/2003
Altera dispositivos da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de 1999, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso II do art. 2 0 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ...........................
II - o cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e

dependentes que tenham convivência habitual com a vitima ou
testemunha;".

Art. 2° - O inciso VI do art. 3 0 da Lei n° 13.188, de 20 de janeiro de
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 30 -.
VI - criar programas especiais organizados nos termos da Lei

Federal n°9.807, de 13 de julho de 1999.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Já existente em outros países, a proteção a vítimas e a

testemunhas ameaçadas é uma recente inovação do ordenamento
jurídico pátrio.

Na esfera federal, a matéria vem regulada pela Lei n° 9.807, de
13/7/99, que, por sua vez, foi precedida em Minas Gerais pela Lei n°
13.188, de 20/1/99, aprovada nesta Casa.

As modificações que esta proposição pretende inserir na citada
legislação visa a ampliar o universo de pessoas , que poderão ser
beneficiadas com a proteção que a lei estabelece. E que tem crescido
o número de vítimas desaparecidas, especialmente mulheres e mais
notadamente na região metropolitana, sendo que os familiares dessas
pessoas têm encontrado dificuldades particularmente no
acompanhamento das ações das entidades responsáveis.

Com a extensão do número de pessoas amparadas pelo conceito de
vítima elencado no art. 2 0 da Lei n° 13.188, espera-se que a família,
em seu sentido amplo, sinta-se efetivamente assistida e protegida
pelo Estado, que assim cumpre o comando essencial de sua
concepção.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação a
esta proposição.

- 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° 606/2003
Altera dispositivos da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997 e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O art. 5° da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido do seguinte 5 0, passando seu "caput" a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. 5° - O contribuinte com débito tributário, inscrito em dívida

ativa até 31 de dezembro de 2002, poderá quitá-lo com desconto de
25% (vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente
projeto cultural, nos termos deste artigo.

§ 1°- ................................................................
§ 5° - Não serão devidos honorários advocaticios no caso de

quitação do débito nas condições especificadas no "caput" deste
artigo.'.

Art. 20 - Acrescente-se à Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997,
onde convier, o seguinte artigo:

"Ad. .... - Os benefícios desta lei aplicam-se, de igual forma, às
pessoas jurídicas que investirem em publicidade utilizando-se de
agências publicitárias sediadas no Estado.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 13.665, de 20 de julho de 2000.
Sala das Reuniões, abril de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A realização de projetos culturais é instrumento da

maior importância para o desenvolvimento do Estado. Esta proposição
visa à concretização efetiva desse objetivo, uma vez que tornará mais
atrativa a participação de diversos segmentos da sociedade nesses
projetos, com o conseqüente incremento da arte e da cultura em
Minas.

Ademais, sua aprovação acarretará um benefício significativo para o
Tesouro, ao possibilitar, nestes tempos de grave restrição, que sejam
quitados débitos tributários em dívida ativa.

Já o seu art. 2° possibilitará que os benefícios decorrentes da Lei de
Incentivo à Cultura sejam estendidos a um outro segmento correlato,
qual seja o da publicidade, que também demanda o mesmo
tratamento, a fim de expandir sua atividade no mercado mineiro.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares 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° 607/2003
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador

Firmino 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

Senador Firmino o imóvel constituído de um terreno urbano medindo
60m (sessenta metros) de frente por Som (oitenta metros) de fundos e
de benfeitorias nele existentes, situado nesse município, na Rua
Tolentino Fernandes, sln°, centro, de propriedade do Estado, com as
seguintes confrontações: pela frente, numa extensão de 60m
(sessenta metros), com a rua Tolentino Fernandes; por um lado, com
propriedade de sucessores de José Pinto Nogueira; por outro lado,
com propriedade de herdeiros ou sucessores de herdeiros de Otoniel
de Oliveira Fernandes; e pelos fundos, numa extensão de 80m
(oitenta metros), com o rio Turvo, registrado sob a matrícula n° 5.401,
a fls. 186 do livro n° 2-S do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Senador Firmino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Padre Jacinto
Tro m bel.

AI. 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 parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: O projeto de lei em tela objetiva seja doado ao

Município de Senador Firmino imóvel de propriedade do Estado onde
funciona, há vários anos, a Escola Padre Jacinto Trombert, de ensino
fundamental, municipalizada nos termos da Lei Municipal n° 819, de
1997, e da Resolução n°8.741, de 1998, da Secretaria da Educação,
contando atualmente com dez salas de aulas e demais dependências
físicas.

A Prefeitura Municipal de Senador Firmino, desde que assumiu a
administração da citada unidade escolar, tem-se esforçado,
zelosamente, em manter seu prédio em bom estado de conservação e
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uso, realizando nele, com recursos próprios, quando necessário,
pequenos reparos emergenciais destinados a assegurar o regular
funcionamento da escola, que conta atualmente com 415 alunos
cursando o ensino fundamental. E desejo do Executivo fazer ali outras
obras visando à recuperação do prédio e construção de novas salas
de aula, o que permitiria acolher maior número de alunos, atendendo
desse modo aos reclamos da comunidade face à carência existente
na área educacional em Senador Firmino. Acontece que, embora
detenha a posse do imóvel em questão, está a Prefeitura impedida
legalmente de aplicar seus recursos orçamentários em obras, pois
para isso seria imprescindível que o imóvel passasse ao domínio do
município, o que só poderá ser feito a partir de sua doação por parte
do Estado, na forma da lei.

Conforme se verifica, pois, a doação em causa reveste-se de
inegável interesse público, razão pela qual estamos apresentando à
Casa este projeto, esperando contar com o indispensável apoio dos
nobres colegas para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N°608/2003
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção das estradas municipais com acessos não pavimentados,
constantes no anexo desta lei.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

AI. 20 - O Estado elaborará os projetos geométrico e geotécnico
para a pavimentação asfáltica dos trechos de rodovia constantes no
anexo desta lei.

AI. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de março de 2003.
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Djalma Diniz
Justificação: A estadualização dos referidos trechos possibilitará a

solução de um problema que ocorre todos os anos quando das
chuvas de verão, considerando que as estradas ficam intransitáveis,
obrigando administradores municipais a decretar situação de
emergência, para conseguirem assistir a população desabrigada.

A pavimentação asfáltica beneficiará o desenvolvimento sócio-
econômico não só das diversas cidades atendidas pelos referidos
trechos, mas também do Estado, considerando que promoverá o
escoamento de todos os produtos de acordo com as pontecialidades
de cada região e ainda que "rodovia pavimentada " é o caminho mais
curto para a promoção da integração de municípios e população.

Assim sendo, e certo de poder encontrar ressonância nos nobres
parlamentares desta Casa Legislativa, venho solicitar a aprovação
desta proposição.

* - O Quadro referente ao projeto foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 10.4.2003.

- 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° 609/2003
Define critérios e normas de fiscalização para a implantação, o

financiamento e a execução do Programa de Modernização
Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado
de Minas Gerais - Programa Novo-SOMMA -, instituído pelo Poder
Executivo, que tem como gestor o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

promoverá a fiscalização, o controle e o acompanhamento da
implantação e da execução do Programa de Modernização
Institucional e Ampliação da Infra-Estrutura em Municípios do Estado
de Minas Gerais - Programa Novo-SOMMA -, instituído pelo Poder
Executivo, que tem como gestor o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG -, nos seguintes termos:

- o relatório trimestral a que se refere o inciso 1 do art. 10 da Lei n°
13.848, de 2001, conterá, além das informações já exigidas,
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detalhamento específico da participação de municípios envolvidos
em irregularidades apuradas e apontados no relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Fundo SOMMA, que foi
instituída nesta Casa Legislativa no ano de 2000 e cujos trabalhos
foram encerrados em maio de 2001;

II - o BDMG não poderá firmar contratos referentes ao Programa
Novo- SOMMA com os mesmos agentes públicos que tenham sido
investigados e responsabilizados por irregularidades constantes na
instrução dos processos licitatórios, na formalização de documentação
ou na própria execução dos projetos do Programa de Saneamento
Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios - SOMMA -,
que foi instituído pela Lei n° 10.890, de 22 de outubro de 1992;

III - à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa serão encaminhados os documentos
apresentados pelos municípios que se habilitem a participar do
Programa Novo-SOMMA, cujos contratos firmados com o BDMG para
participar do Programa SOMMA tenham sido investigados e
considerados irregulares pela CPI do Fundo SOMMA, sem, no
entanto, apresentarem o óbice previsto no inciso anterior;

IV - em cada localidade onde haja solicitação para participar, como
beneficiário, do Programa Novo-SOMMA, o BDMG encaminhará ao
órgão do Ministério Público local, responsável pela defesa do
patrimônio público, informações prévias sobre o projeto e os recursos
pretendidos pelo solicitante.

Art. 20 - Com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembléia
Legislativa fiscalizará a execução de obras realizadas com recursos
do Programa Novo-SOMMA, destinadas à realização de projetos de
saneamento básico e ambiental, infra-estrutura urbana,
desenvolvimento urbano, aquisição de patrulha mecanizada e
fortalecimento institucional.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no "caput" deste artigo, o
BDMG exigirá, na fase de instrução do processo licitatório, a
apresentação de projeto geotécnico, projeto geométrico e projeto de
drenagem superficial e profunda para habilitação dos interessados no
financiamento de projetos de saneamento básico e ambiental e de
infra-estrutura urbana, bem como exigirá a apresentação de projeto de
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engenharia final para a habilitação dos interessados no
financiamento de projeto de desenvolvimento urbano.

Art. 3° - Caso seja constatada irregularidade em qualquer fase de
participação no Programa Novo-SOMMA, a Assembléia Legislativa
encaminhará imediatamente relatório contendo dados e informações
do que tiver sido apurado para apreciação e investigação do Ministério
Público do Estado, do Tribunal de Contas e de outras instâncias do
poder público que julgar conveniente.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Durval Angelo
Justificação: O Poder Executivo do Estado instituiu o Programa

SOMMA, tendo como gestor o BDMG, com a intenção de conceder
um instrumento ágil e eficaz de apoio aos municípios mineiros, para o
cumprimento de exigências consignadas na Constituição da
República.

Ocorre que, em meio a várias denúncias de irregularidades na
instrução dos processos licitatórios, na formalização de documentos e
na própria execução dos projetos ligados ao Programa, a Assembléia
instituiu, com o objetivo de análise e averiguação da realização do
programa, uma comissão especial, que acabou se transformando em
uma CPI.

A CPI do Fundo Somma apurou diversas irregularidades em várias
fases de participação no Programa SOMMA.

Nossa proposta, com a apresentação deste projeto de lei, é criar
regras de fiscalização efetiva e rigorosa para participação no
Programa Novo-SOMMA, para que novos abusos sejam coibidos e
evitados.

Tendo em vista essas alegações, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei, a fim de que possamos,
assim, cumprir uma das tarefas precipuas do Poder Legislativo: a
fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo.

- 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°610/2003

LA
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Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos

Produtores Rurais do Córrego do Rodo - com sede no Município de
Nova Belém.

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

Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais do Córrego do Rodo,
com sede no Município de Nova Belém.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2003.
Ermano Batista
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores e

Trabalhadores Rurais do Córrego do Rodo, com sede no Município de
Nova Belém, foi fundada em 11/7/96. Trata-se de entidade sem fins
lucrativos, dedicada à preservação do meio ambiente e ao bom uso da
terra, melhorando-se a sua produtividade, além de gerar aumento de
renda e melhorar o padrão de vida de seus associados por meio da
educação profissional.

A sua diretoria é composta por pessoas idôneas que dedicam, em
alguns casos, tempo integral para melhorar as condições sócio-
econômicas de seus associados e dos moradores do município, por
saberem que ste é o único caminho para o desenvolvimento do
nosso País.

Por essas razões, espero que os nobres pares aprovem o projeto de
lei ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°611/2003
Assegura o acesso gratuito de cidadãos da terceira idade a eventos

culturais e desportivos na forma que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado ao cidadão da terceira idade o acesso

gratuito a todos os eventos culturais e desportivos organizados,
produzidos, co-produzidos, patrocinados ou co-patrocinados pela
administração direta e indireta do Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se como
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cidadão da terceira idade aquele com idade igual ou superior a
sessenta anos.

Art. 2 0 - Os bilhetes de ingressos destinados ao cumprimento desta
lei deverão ser retirados com antecedência máxima de quarenta e oito
horas da realização do evento.

Parágrafo único - No ato da retirada dos ingressos, os beneficiários
deverão comprovar pertencerem ao grupo da terceira idade, mediante
a apresentação de documento de identificação.

Art. 30 - Fica estabelecido que todo o material gráfico e promocional
utilizado para divulgação do evento deverá fazer referência a esta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 3 de abril de 2003.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta está fortemente

amparada pelo que dispõe a Carta Magna, que, em seu art. 215,
proclama o dever do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Além disso,
o art. 217 desse Diploma Legal postula a obrigação do Estado de
incentivar o lazer como forma de promoção social.

Tem, ainda, amparo nos termos da Carta Estadual, que, em seu art.
225 e parágrafos, dispõe que o Estado promoverá condições que
assegurem amparo à pessoa idosa, no que concerne à sua dignidade
e ao seu bem-estar; e na legislação estadual infraconstitucional que
trata da política de amparo ao idoso (Lei n° 12.666, de 4/11/97).

Este projeto de lei tem por objeto a inclusão social daqueles que por
longos e árduos anos deram sua contribuição para o progresso do
Estado e hoje enfrentam uma série de dificuldades para,
simplesmente, manterem-se ativos e com respeitabilidade perante a
sociedade a que outrora serviram. Vem também evitar que preceitos
da Carta Magna e da Constituição do Estado passem à história como
bem-intencionados, porém não geradores de transformações
concretas. Trata-se do acesso gratuito a eventos culturais e
desportivos promovidos pelo Governo do Estado ou por seus entes,
que irá propiciar divertimento e lazer aos cidadãos da terceira idade,
que geralmente sobrevivem com benefícios quase insuficientes até
mesmo para suprir suas necessidades básicas.
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A vista do alcance social da matéria, temos a convicção de que

este projeto de lei merecerá a aprovação dos nobres colegas.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação

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

PROJETO DE LEI N° 612/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.479/2002)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Espinosa - APAE, com sede no Município de
Espinosa.

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 Espinosa - APAE, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Gil Pereira
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Espinosa - APAE é entidade civil sem fins lucrativos e se dedica a
cuidar da promoção humana, do ajustamento e do bem-estar dos
excepcionais, coordenando e executando programas e a política da
Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional.

A Associação sobrevive de doações regulares de colaboradores,
auxílios e subvenções dos poderes públicos e do trabalho voluntário.
Firma, também, convênios com entidades análogas, órgãos públicos e
empresas para desenvolvimento, produção e comercialização de
materiais escolares, educacionais e médicos, destinados a suprir
carências das crianças atendidas.

Devido ao elevado alcance social dos objetivos da Associação,
exemplo de solidariedade humana em todo o País, conto com a
aprovação dos meus nobres pares ao projeto em apreço.

- 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° 390/2003, do Deputado Padre João, solicitando seja
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encaminhado ao Secretário de Estado de Governo pedido de
informação sobre as cidades que receberam recursos em razão das
fortes chuvas, incluindo-se o valor. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 39112003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Mamonas
pelo aniversário de sua emancipação política.

N° 392/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Comunidade do Município de Lontra
pelo aniversário de sua emancipação política.

N° 393/2003, da Deputada Ana Maria, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Matias
Cardoso pelo aniversário de sua emancipação política.

N° 394/2003, dos Deputados Biel Rocha e Chico Simões, solicitando
seja formulado votos de congratulações com a Comunidade de Juiz
de Fora pelo transcurso do 150° aniversário do Poder Legislativo
Municipal. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 395/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
moção de aplauso ao Pe. Márcio Carvalho, pelo transcurso de seus
50 anos de sacerdócio. (- A Comissão de Educação.)

N° 396/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
moção de aplausos ao jornal "Voz Vicentina", da Sociedade São
Vicente de Paulo de Cel. Fabriciano, pelo transcurso do seu 100
aniversário de fundação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 397/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
moção de aplauso ao ator, diretor e teatrólogo Darci Di Mônaco, pelos
40 anos de vida dedicados ao teatro no Vale do Aço. (- A Comissão
de Educação.)

N4° 398/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja formulada
moção de aplauso ao Centro de Educação Ambiental Oikós, da
Fundação Acesita, pelo transcurso de seus 10 anos de fundação. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

N° 399/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do BDMG com vistas à inclusão, no Programa de
Trabalho de Interiorização, dos municípios que menciona. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 400/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
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vistas à realização de obras de acostamento e alargamento de
pontes no trecho entre os Municípios de Jequitibá e Santana de
Pirapama. (- A Comissão de Transporte.)

N° 401/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário do Meio Ambiente com vistas à
instituição de um sistema de plantão para os funcionários da FEAM. (-
A Comissão de Meio Ambiente.)

NO 402/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga os Municípios de Santo
Antônio do Aventureiro e Argirita.

N° 40312003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga os Municípios de Senador
Cortes e Guarará.

N° 404/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga os Municípios de Senador
Cortes e Mar de Espanha.

N° 405/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga o Município de Mar de
Espanha à divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro.

N° 406/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga o Município de Sem-Peixe à
MG-120.

N° 407/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas ao asfaltamento do trecho que liga o Município de Chiador à
divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 408/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando sejam
pedidas aos Secretários da Fazenda e do Planejamento informações
sobre o valor da dívida do Estado incluída em "restos a pagar" e sobre
as despesas orçadas e não empenhadas a serem pagas neste
exercício.
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N° 409/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando sejam

pedidas à Secretária da Educação informações relativas às escolas
estaduais que não estão funcionando por necessitarem de reforma.

N° 410/2003, do Deputado Leonardo Quintão, pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário de Governo informações acerca da dispensa
e inexigibilidade de licitação e dos convênios firmados pelas ex-
Secretarias de Estado da Casa Civil, de Comunicação Social e de
Governo e Assuntos Municipais, no período de 1999 a 2002.

N° 411/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando
sejam solicitadas ao Diretor do DER-MG as informações que
menciona, relativas ao serviço de táxi das cidades que compõem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 412/2003, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando
sejam envidados esforços para que se promova, junto com os demais
Legislativos Estaduais e por intermédio da UNALE, a discussão sobre
o teto remuneratório dos agentes políticos e dos servidores públicos.
(- A Comissão de Administração Pública.)

N° 413/2003, da Comissão de Turismo, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Turismo com vistas a que sejam elaborados
Planos Estaduais de Desenvolvimento do Turismo Sustentável -
PEDIS -, para os caminhos turísticos do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha inseridos no PRODETUR.

Da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,
solicitando seja instituído, no âmbito desta Comissão, o Serviço de
Proteção dos Direitos do Contribuinte. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Sidinho do Ferrotaco. solicitando seja realizado ciclo
de debates para a discussão do gerenciamento dos resíduos do
sistema de saúde do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja o Ofício n°
1 .454/SSCAISH/DHCC/DETRAN-MG anexado à documentação
relativa ao Projeto de Lei n° 277/2003, de autoria desse parlamentar.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n°277/2003.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Irani Barbosa e Marília Campos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Assuntos Municipais e de Segurança Pública e dos Deputados
Alberto Bejani, Arlen Santiago, Elmiro Nascimento, Leonídio Bouças,
Irani Barbosa, João Bittar, Leonardo Quintão, Paulo Piau e Rêmolo
Aloise.

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

pessoal que nos visita, imprensa e telespectador da TV Assembléia,
está sendo discutido na Casa o Projeto de Lei n° 19/2003, do Governo
do Estado, que estabelece o teto salarial para os servidores do
Executivo. Esse projeto vem atender a um clamor da sociedade por
moralização dos salários pagos aos agentes públicos. De fato, a
existência de supersalários escandaliza a sociedade, gerando mais
descrédito das instituições públicas.

Nós, Deputados da 15 a Legislatura, fomos eleitos para atender a
esse clamor por moralidade na questão salarial e temos o dever de
atuar nesse sentido, sob pena de também cairmos no descrédito. Uma
forma de atuação é a aprovação do Projeto de Lei n° 19/2003, mas
isso só não basta.

O Projeto de Lei n° 19/2003 estabelece que o teto de remuneração
do serviço público será a remuneração do Governador, R$10.500,00,
mas esse limite é apenas para o Executivo, não atinge o Legislativo
nem o Judiciário. E mais ainda: esse valor ficará defasado com o
tempo e, em poucos anos, é possível que o teto seja reajustado, mas,
provavelmente, esse reajuste não será repassado aos demais
servidores devido ao impacto orçamentário.

Quero concluir que o problema dos altos salários não tem a ver com
o valor dos salários em si, mas com a enorme desproporção entre os
menores e os maiores salários. Dessa forma, junto com a fixação do
teto, deve-se estabelecer um limite para a relação entre o maior e o
menor salário, de forma que qualquer reajuste concedido ao topo da
escala remuneratória seja inconstitucional, se não atender também a
base dos servidores.

Um dos dados que a ONU usa para classificar um país quanto à
distribuição de riquezas é a relação entre o maior e o menor salário.

Portanto, encaminho a esta Casa uma proposta de emenda à
Constituição que fixa o limite entre a maior e a menor remuneração
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em 50 por 1, ou seja, o maior salário não poderá superar 50 vezes
o menor, valendo para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Conto com o apoio dos colegas para a discussão dessa matéria.

E frustrante e preocupante que o pior problema enfrentado pelo
Estado, a exemplo de todo o País, o desemprego, pareça longe de ser
debelado. O boletim divulgado esta semana pela Fundação João
Pinheiro, pelo DIEESE e pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social revela que o índice de desemprego saltou de
18% em janeiro para 19,2%, um aumento, portanto, de 1,2 ponto
percentual. O número de desempregados no Estado foi estimado em
426 mil pessoas.

De acordo com a pesquisa, essa expressiva elevação da taxa de
desemprego deveu-se à retração do nível de ocupação, que diminuiu
em 16 mil vagas, e à expansão da população economicamente ativa,
acrescida de 13 mil pessoas. O desemprego atingiu principalmente a
faixa de trabalhadores acima de 40 anos.

E o perfil de uma realidade que deve estender-se por tempo
indeterminado, porque não estamos vendo nenhum programa
emergencial sendo implementado para geração de empregos no País.
Resta-nos acreditar que, com a queda do chamado risco-país, os
investidores internacionais voltem seus olhos para Minas.

Infelizmente, nossa história recente, protagonizada pelo Governador
Itamar Franco, deixou-nos como legado um Estado desacreditado,
com a pecha de caloteiro, perdendo ainda mais espaços no contexto
de investimentos do capital externo. Certamente, é esse o grande
desafio do Governador Aécio Neves, que precisa urgentemente criar
mecanismos para atrair esses empresários.

Estudos indicam que, na verdade, são a pequena e média empresa
os principais geradores de mão-de-obra, e aí estaria a saída para a
questão do desemprego; mas também aí reside a questão da carga
tributária, que por si desestimula o crescimento do setor. Daí concluir-
se que a reforma tributária talvez seja a mais urgente das reformas e
que sua importância na geração de empregos possa ser equivalente
ao Programa Fome Zero, para os famintos do vale do Jequitinhonha.

E preciso, portanto, que nós, sociedade e políticos, tenhamos em
mente a necessidade de chamar a atenção do Governo para a relação
desemprego "versus" reforma e, assim, possamos recuperar, o mais
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rápido possível, níveis de emprego neste Estado, o antídoto
principal contra a violência.

Um dado que me chamou a atenção na pesquisa é que a maior
parte da população perdeu emprego no setor público: 12 mil postos. E
a tendência preocupante é a do recrudescimento desse quadro nesse
setor, não por vontade caprichosa do Governo, mas por causa da
angustiante situação de caixa do Estado, que força o Governador ao
enxugamento da máquina administrativa.

O caminho, então, volta a ser a reforma tributária, necessária e
urgente.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Deputado Célio
Moreira, quero parabenizá-lo pela sua intenção de zelar pelo gasto
público, pelos impostos dos mineiros. Ainda não tive a oportunidade
de ler o projeto de lei de V. Exa., mas fá-lo-ei ainda hoje, para poder
também assinar com V. Exa.

Zelar pelos salários dos funcionários públicos de Minas é idéia de
maior excelência. Muitos pensam que eles estão ganhando muito,
mas a grande maioria ainda necessita de um apoio maior, o que,
certamente, já está sendo planejado pelo Governador Aécio Neves,
que mandou um projeto de lei para esta Casa, para uma análise de
seu próprio salário e dos Secretários.

Essa matéria vem ao encontro da necessidade e intenção de todos
nós, Deputados Estaduais. Portanto, venho aqui me solidarizar com V.
Exa.

Fico feliz também, porque, nesta semana e na passada, o Brasil tem
recebido boas notícias: o dólar e o risco-país têm caído,
demonstrando a credibilidade do Governo brasileiro no exterior.

Isso é muito bom para todos nós. Solidarizo-me com o Governo
Federal pelo empenho em melhorar a área econômica do País. Isso
vem demonstrar que há solução para os problemas do Brasil e que
venceremos. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Leonardo Quintão.
Esse projeto ajudará bastante não apenas o Executivo, como também
o Legislativo e o Judiciário. Com relação aos outros Governos, o
projeto, como está, não garante essa posição entre o maior e o menor
salário. Conto com a solidariedade dos nobres Deputados, para que
possamos aprovar o nosso projeto. Muito obrigado.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, imprensa e povo mineiro, hoje comemoramos o Dia
Mundial da Saúde. Não sei se em nosso Estado há algo a comemorar.
A cada dia a situação da saúde pública do nosso País fica mais longe
de uma solução ou, pelo menos, da esperança de um nível aceitável
de atendimento à população.

Interrompo o meu pronunciamento para cumprimentar a Deputada
Elbe Brandão, que ocupa a Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e para o
Norte de Minas. Seu trabalho tem sido reconhecido pela população,
principalmente do Norte de Minas. Essa região, detentora de um
potencial enorme, nunca teve a assistência que merece dos
Governos, O Governador Aécio Neves, ao criar essa Secretaria e ao
conduzir a Deputada a administrá-la, acertou em cheio, atendendo às
aspirações do nosso povo. Com certeza, a Pasta que V. Exa. dirige
tão bem não solucionará por si só os problemas do Norte de Minas,
mas sabemos que há um desafio muito grande a enfrentar, o qual
conhece muito bem. A bancada norte-mineira, nesta legislatura,
representada por V. Exa., pela Deputada Ana Maria e pelos
Deputados Arlen Santiago, Wanderley Avila e Gil Pereira, deve
encarar esse desafio com muita responsabilidade e otimismo, porque,
se não conseguirmos solucionar todos os problemas, pelo menos
poderemos encaminhá-los e amenizá-los.

Em meu nome, em nome do meu partido, tão bem representado
pela bancada e pelo Líder, Deputado Sebastião Helvécio, em nome da
bancada norte-mineira e em nome desta Casa, hipotecamos nossa
solidariedade ao seu trabalho. Estamos de mãos dadas para ajudá-la
na solução dos problemas do Norte de Minas. Felicidades, Deputada
Elbe! Conte conosco.

Voltando ao tema do pronunciamento, Srs. Deputados, sabemos
que hoje é o Dia Mundial da Saúde. Por coincidência ou, talvez, ironia
do destino, ao sair de Montes Claros hoje, pela manhã, tive como
companhia de viagem o Provedor da Santa Casa de Montes Claros,
Dr. Aias Siufi, que me tornou ciente de um ofício do Ministério da
Saúde, expressando que o Ministério, em programação de trabalho,
proíbe qualquer tipo de contratação de obras no setor de saúde
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pública, suspendendo, por tempo indefinido, os credenciamentos
de serviços.

Não entrarei no mérito. Sabemos que o Governo Lula passa por
grandes dificuldades. Há de existir responsabilidade com as obras
inacabadas, que precisam ser terminadas, e maior controle dos
serviços credenciados pelo Ministério da Saúde, e - por que não? -
pela Secretaria da Saúde.

Porém, a situação toma caráter de excepcionalidade em Montes
Claros, pois três serviços da Santa Casa, que foram autorizados pelo
Ministério da Saúde, há pouco mais de 90 dias, serão interrompidos,
trazendo prejuízos ao povo do Norte de Minas e Sul da Bahia.
Estaremos, na próxima semana, em Brasília, em audiência agendada
pelo Deputado Federal Virgílio Guimarães e pelo Vice-Presidente José
Alencar. Faremos chegar às mãos do Sr. Ministro nossa preocupação.
Foi autorizada a contratação, pela Santa Casa de Montes Claros, do
serviço de alimentação parenteral, que não existia no Norte de Minas.
A Santa Casa investiu, o serviço já está funcionando, mas a entidade
está tendo um "prejuízo" de R$40.000,00 por mês, porque o SUS não
está autorizado a pagar o atendimento. Trata-se do único serviço para
atender cerca de 3 milhões de habitantes, que compõem o Norte de
Minas, parte do Jequitinhonha e do Sul da Bahia.

Outro serviço autorizado pelo Ministério é o de ressonância
magnética. A Santa Casa de Montes Claros investiu R$1.000.000,00
para a compra de um aparelho de ressonância magnética, adquirido
com muito sacrifício, inclusive por intermédio de empréstimos
bancários, para trazer esse benefício ao povo de Montes Claros e ao
povo norte-mineiro. Mais uma vez a autorização foi cancelada pelo
Ministério.

O último credenciamento autorizado, e hoje cancelado, é o serviço
de Unidade de Tratamento Intensivo neonatal, o CTI neonatal, no qual
a Santa Casa investiu muito, também se utilizando de empréstimos.
Montou dez leitos de UTI neonatal. Talvez seja a única UTI em
condição de atender a grande demanda do Norte de Minas, mas teve
o credenciamento desautorizado pelo Ministério da Saúde.

Se por um lado as dificuldades existem, por outro deve haver a
necessidade e o bom-senso para autorizar esses serviços numa
região totalmente desprovida de benefícios. Por meio desse decreto
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seco, sem razão, sem explicação, o Ministério da Saúde está
tirando do povo do Norte de Minas, do povo de toda aquela região, a
oportunidade de ter acesso a uma medicina de melhor qualidade.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Agradeço pelo aparte.
Deputado Carlos Pimenta, ouvi atentamente seu pronunciamento.
Trata-se de uma política necessária para que possamos levar ao povo
brasileiro o muito que precisa no tocante à saúde. Não quero justificar
nem concordar com o que está acontecendo no Norte de Minas e no
Estado como um todo. No Vale do Aço está acontecendo um fato
semelhante. Na cidade de Timóteo, há a cobrança para que o Prefeito
assuma um compromisso de pagamentos para que o CTI continue
aberto.

Precisamos entender não só a responsabilidade de cada um, mas
também a situação por que passa o Brasil. Infelizmente, só uma lei é
cumprida neste País: a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é
intocável para todos nós. Ela já existe há alguns anos, contém artigos
importantes, mas outros precisam ser banidos. No entanto, não vamos
fazer isso da noite para o dia.

Vamos fazer uma reflexão, pois em Minas Gerais também está
acontecendo o mesmo. O Governador precisa deixar de pagar contas
do IPSEMO e cortar algumas atividades da área de saúde. Acho,
como V. Exa., que precisamos mudar o rumo deste País, para colocar
a vida como o patrimônio mais importante, que deve ser respeitado,
no entanto, devemos entender que, infelizmente, os orçamentos
administrados tanto pelo Governador como pelo Presidente são
instrumentos anteriores.

Mas essa é nossa função. Vamos discutir e, por intermédio do Poder
Legislativo, dar um melhor encaminhamento, para que as mudanças
ocorram, para que tenhamos uma boa saúde e para que respeitemos
outras leis, não apenas a de responsabilidade fiscal.

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado Chico Simões, não estamos
aqui para tapar o sol com a peneira nem para falsear a verdade. Eu e
o Deputado Sebastião Helvécio já fizemos algumas críticas ao setor
de saúde. Listei três prioridades para o Estado e pedi que se
pronunciassem a respeito. Uma delas é a questão da saúde pública.

Não podemos, em hipótese alguma, passar por cima desse decreto
da Secretaria de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, ele é
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absolutamente irresponsável, porque, no momento em que sou o
gestor, Ministro, Secretário de Saúde e autorizo alguém, como
provedor de um hospital, como Prefeito, a investir recursos, a contrair
empréstimos, para que possa melhorar a saúde pública, não tenho
direito - e ele não tinha o direito - de generalizar os casos e suspender
por tempo indeterminado, sem nenhuma possibilidade de analisar
caso a caso o que vinha acontecendo.

Estamos aqui para cumprir uma responsabilidade. Acredito que todo
o Brasil torça pelo Presidente Lula. Ele, ontem, comemorou 100 dias
de Governo, eufórico, mas, na verdade, apesar dessa euforia, precisa
rever posições, sim, porque não é possível, não é admissível que se
faça um decreto dessa forma, passando por cima de tantos sacrifícios
e necessidades.

Faremos reparação sobre qualquer ação do Governo do Estado.
Nosso compromisso é com a verdade. Devemos lutar para que ela
prevaleça.

Tentaremos sensibilizar o Ministro da Saúde, a fim de procurar fazer
com que a eqüidade e a justiça sejam praticadas. Além disso,
preservaremos os cofres públicos federais, as políticas do atual
Presidente e, acima de tudo, a necessidade do povo.

Portaria prejudicial a toda uma região foi baixada no Dia Mundial da
Saúde. Não traz sentimento de solidariedade, de compromisso da
palavra empenhada e principalmente de apoio a um povo que precisa
de saúde de alto nível. De uma hora para outra, o Ministério da Saúde
joga por terra o trabalho de todo um povo, de toda uma região.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
• Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, na semana passada, dois eventos importantes
relacionados com a política de segurança alimentar ocorreram em
Minas Gerais. Tivemos a posse do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar - CONSEA-MG -, e esta Casa foi representada pelo
Deputado Padre João. A solenidade ocorreu no Palácio da Liberdade,
com a presença de vários representantes da área de segurança
alimentar. Houve também a realização do Fórum Mineiro de
Segurança Alimentar. E composto por entidades da sociedade civil
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que, há muitos anos, formulam a política pública em Minas Gerais.
Os eventos são importantes, porque Minas Gerais vem, ao longo dos
anos, afirmando-se como referência na construção da política de
segurança alimentar e nutricional sustentável.

Gostaria de discutir, inicialmente, o conceito de segurança alimentar.
Após a eleição para Presidente, Lula colocou a fome como prioridade
de Governo. Talvez pela maneira como o assunto foi tratado
externamente, muitos reduziram a questão do Programa Fome Zero à
mera distribuição de cestas básicas, cartão-alimentação ou valor
financeiro. A política de segurança alimentar vai além disso. Trata-se
de um conjunto integrado de ações e iniciativas que buscam, em
última instância, garantir o acesso da população ao alimento em
qualidade e quantidade nutricionalmente adequados e produzidos de
maneira sustentável, ou seja, que não comprometa produções para
gerações futuras. Essa política é o grande desafio, hoje, no País.

Infelizmente, o Brasil não tem tradição em políticas públicas na área
de segurança alimentar. Tivemos, ao longo da história, algumas
iniciativas pontuais. Em 1624, no Brasil Colônia, existia, por exemplo,
a figura do almotacé, funcionário público municipal, eleito, que fazia o
controle do abastecimento, espécie de equilíbrio e repartição dos
alimentos disponíveis.

No Brasil Império havia juntas de higiene pública, cujo objetivo era a
vigilância sanitária dos alimentos. Na República Velha, tivemos a
iniciativa do Comissariado de Alimentação Pública. No entanto,
naquele período, em que o liberalismo clássico estava com todo o
vigor e ao Estado cabiam funções pouco relevantes, principalmente na
questão social - ideologia hegemônica de então -, essa iniciativa foi
logo abortada.

Nessa trajetória das políticas de segurança alimentar, ocorreu um
fato muito importante, em 1940, no Governo Vargas, que foi a criação
do Serviço de Alimentação e Previdência Social - SAPS -, o que deu
origem a vários restaurantes populares públicos vinculados a
entidades empresariais.

Em 1954, foi criado o Programa Nacional de Merenda Escolar.
Durante a ditadura e a transição para a democracia, houve uma
sucessão de siglas e programas descontínuos, como PRONAN. PAT,
PSA e o tíquete do leite, no Governo Sarney, que tinham vida curta,
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não se integravam e não constituíam verdadeiras políticas de
segurança alimentar.

Em 1992, um fato importante ocorreu: o governo paralelo do
candidato derrotado Luiz Inácio Lula da Silva reuniu técnicos,
especialistas e representantes de movimentos sociais e apresentou ao
então Presidente Itamar Franco - substituto de ColIor - uma proposta
integrada de segurança alimentar. Com muita sensibilidade, o ex-
Presidente Itamar Franco acolheu parte dessa proposta e criou o
Conselho Nacional de Segurança Alimentar - CONSEA -, nomeando o
Bispo D. Mauro Morelli para dirigi-lo. Algumas ações interessantes
foram tomadas, como a descentralização da merenda escolar, que
resultou em benefícios para as Prefeituras sérias que abraçaram o
programa. Foi criado também um programa nacional de combate à
desnutrição infantil, além de outras iniciativas. Nesse período, houve
ampla mobilização da sociedade civil brasileira, como na criação do
Movimento Ética na Política e da Campanha da Ação e Cidadania
contra a Fome, a Miséria e pela Vida, encabeçada pelo saudoso
Betinho.

Infelizmente, em 1995, com a posse do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso, uma das primeiras medidas foi a extinção do
CONSEA, diminuindo bastante a participação do poder público federal
nas políticas de segurança alimentar. Se por um lado o Governo
Federal se omitiu, por outro lado a sociedade brasileira continuou sua
organização. Em 1994, tivemos a primeira Conferência Nacional de
Segurança Alimentar. Em 1998, foi criado o Fórum Brasileiro de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Em 1999, em Minas,
tivemos a criação do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar. Após
sua posse, o ex-Governador Itamar Franco criou o CONSEA mineiro,
convidando novamente o Bispo D. Mauro Morelli para presidi-lo.

Em 2001, foi realizada a primeira Conferência Estadual de
Segurança Alimentar, com a presença de mais de 400 representantes
da sociedade civil, que produziu o documento "Minas Tem Fome de
Ação", em que várias propostas, diretrizes e metas foram colocadas
para o Governo do Estado.

Após vencer as eleições, o Presidente Lula reapresentou
nacionalmente, rememorando e traduzindo em iniciativas práticas o
documento do governo paralelo de 1992, um desafio ético para a
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sociedade brasileira.

Esse desafio foi retratado em documento da CNBB intitulado
"Exigências Éticas e Evangélicas para a Superação da Fome e da
Miséria". A alimentação é direito sagrado, direito à vida e à cidadania,
que não se coloca apenas sob a responsabilidade do mercado, mas
também da sociedade e do poder público. E o nosso Presidente, com
lucidez e sensibilidade, colocou-nos o desafio da construção de uma
política de segurança alimentar e nutricional sustentável, que é o
Programa Fome Zero.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Parabenizo V. Exa. ao
levantar os grandes problemas nacionais e suas soluções. Aproveito
esta oportunidade para homenagear um grande mineiro, nascido em
Carmópolis. Hoje, o Diário Oficial do município publicou a
aposentadoria de um dos maiores políticos deste País, que tanto
serviu e, se Deus quiser, ainda servirá a esta cidade, a esta Minas e
ao Brasil, nosso querido Prefeito Célio de Castro. Encontrei-me com
ele na semana atrasada. Está se recuperando do acidente. Vamos
rezar para que se recupere integralmente, voltando ao nosso convívio.

Quanto ao Programa Fome Zero, esperamos que o Governo Lula
realmente combata esse problema, resgatando a dignidade de todos
os brasileiros. Muito obrigado.

O Deputado André Quin tão* - Nosso sempre Prefeito e amigo Célio
de Castro - figura pública importante - sempre lutou, juntamente com
Patrus Ananias e Fernando Pimentel, para consolidar uma política de
segurança alimentar em Belo Horizonte.

Concluindo, acredito que a dimensão maior do Fome Zero seja a
elaboração de políticas integradas. Muitos afirmaram que esse
programa se restringe à distribuição de cestas básicas. Não se trata
disso. Pressupõe reforma agrária, política agrícola, acesso ao micro-
crédito, ao crédito agrícola, à tecnologia e ao aperfeiçoamento do
sistema de vigilância alimentar e nutricional nos municípios brasileiros.
Dom Mauro colocou um desafio para todos nós, ao propor a
implementação do SISVAN em todos os municípios mineiros em
quatro anos.

O Fome Zero pressupõe ainda a extensão do programa de merenda
escolar às creches e pré-escolas, assim como o apoio da merenda no
ensino médio, principalmente no interior. Isso ajudará muitos jovens
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que trabalham durante o dia e não têm acesso à alimentação
escolar.

Vários são os desafios que podem ser traduzidos no âmbito do
Estado. Registro, com alegria, a posse do CONSEA-MG e a
articulação firme do Fórum Estadual de Segurança Alimentar.

Como dissemos na solenidade de posse, esperamos que a
prioridade explicitada no discurso do Governador Aécio Neves seja
traduzida nas prioridades constantes do PPAG, nas medidas
concretas e práticas do Governo Estadual, em construtiva parceria
com o Governo Federal. O combate à fome exige ação firme e
determinada de todos os poderes públicos, do mercado e da
sociedade civil. A fome não espera, tem pressa. Precisamos combatê-
la com vigor, esse é o objetivo de tantos militantes da política de
segurança alimentar em Minas. Orgulhamo-nos de viver em um
Estado de vanguarda nessa política de segurança alimentar e
nutricional sustentável. Desejamos êxito ao Governo Lula e aos
Governos municipais e estaduais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, venho à tribuna trazer a esta Casa e ao povo de Minas
uma notícia das mais alvissareiras. Em nosso primeiro
pronunciamento no início do mês, trouxemos preocupação referente à
situação das nossas estradas e propusemos que fosse tomado um
rumo diferente para a manutenção e conservação de nossas rodovias.
Naquele momento, propusemos ao Ministro dos Transportes que
utilizássemos a experiência e a prática da Empresa Municipal de
Pavimentação - EMPAV -, do Município de Juiz de Fora, para atuar no
sistema. Para nossa satisfação, ontem - tenho certeza de que essa
data irá se inserir nos anais da administração pública de Minas -
recebemos, em Juiz de Fora, o Ministro Anderson Adauto, que, em
nome do Presidente Lula, levou a oportunidade de o município firmar
convênio com o Ministério dos Transportes para a conservação e
recuperação da BR-267, mais especificamente nos trechos que ligam
o Município de Argirita a Olaria. Destaco a importância extraordinária
desse fato, porque essa idéia foi apoiada por esta Casa e mostra, de
modo pioneiro, como é possível termos um balizamento do custo de
manutenção de uma estrada por um órgão público. O Ministro
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Anderson Adauto, desde seu pronunciamento de posse, despertou
muita ira e incômodo em estruturas que se beneficiaram, ao longo do
tempo, com essa prática de manutenção do serviço de estradas por
meio de empreiteiras que foram se especializando nesse faturamento
contra o serviço público.

Mas, felizmente, o Prefeito Tarcísio Delgado conversou com o
Ministro Anderson Adauto, e este com o Presidente Lula, e entendeu-
se que era hora de se ter novo balizamento, novo referencial, para
avaliar adequadamente o preço da manutenção das nossas estradas.

Temos hoje, no sentido patriótico, não apenas o Exército brasileiro
trabalhando onde pode recuperar a malha viária, mas também Minas
Gerais, e, particularmente, minha cidade de Juiz Fora, que já foi
pioneira na implantação da energia hidrelétrica na América Latina.
Tenho certeza de que em poucos anos a EMPAV dará exemplo de
como fazer manutenção mais barata, mais eficiente e, o mais
importante, prestigiando empresa pública.

Neste momento em que quase toda a hegemonia mundial tenta
mostrar a inverdade de que o serviço público não pode ser eficiente,
eficaz, é mais caro, mais oneroso que o serviço privado, temos
oportunidade única de mostrar a eficiência do poder público também
na área de conservação das estradas.

O convênio - só para que todos percebam a importância da
abrangência - começa no trecho de acesso do Município de Argirita,
nas proximidades de Leopoldina, praticamente no entroncamento com
a Rio-Bahia; a partir de Argirita passa por Maripá de Minas, Guarará,
chegando a Bicas e fazendo o contorno onde a BR-267 atravessa Juiz
de Fora. A recuperação do trecho continuará no sentido da região Sul
de Minas, de Caxambu, garantindo condições de segurança para o
acesso de Lima Duarte até Olaria.

Esse convênio entre a Prefeitura de Juiz de Fora, sua empresa de
pavimentação e o Ministério dos Transportes, no valor de
R$16.000.000,00, demonstra o sentimento do Presidente Lula, a
dedicação do Vice-Presidente José Alencar e do Ministro Anderson
Adauto, que, nesses bancos da democracia, por mais de 12 anos,
defendeu essa participação da causa municipalista. Agora, ocupando
o cargo de Ministro dos Transportes, dá exemplo concreto de
valorização dessa causa. Por isso, estou muito feliz nesta tarde.
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Os idiotas da objetividade, aqueles que acham que o parlamento

não serve para o encaminhamento de questões fundamentais,
certamente nesta noite, adormecerão preocupados e frustrados. Mais
uma vez, a voz do parlamento de Minas apresenta para o Estado e o
País solução para tema tão específico e técnico: a conservação de
estradas. Atitudes como essa, em que o Ministro Anderson Adauto
enfrenta interesses poderosos com coragem, revivem em todos o
sentimento de Rui Barbosa, que sempre aliou o seu pensamento para
valorizar a causa municipalista.

A prudência e a ousadia caminham juntas na tomada dessa decisão.
Certamente a atribuição de órgão municipal para a realização da
conservação de cerca de 1751km de estrada federal valoriza ainda
mais o federalismo. Na BR-040, principal estrada de Minas Gerais,
que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, o trecho entre Juiz de Fora
e o acesso ao Município de Oliveira Fortes, será recuperado pela
empresa municipal de pavimentação da Prefeitura de Juiz de Fora.

Em março, no inicio do nosso quinto mandato, fizemos um relato
com o levantamento dos buracos que encontrávamos na estrada a
cada quilômetro. Hoje, fizemos o mesmo trecho, porém o nosso
coração se encontrava florido. Vínhamos para a Assembléia cientes
de que vale a pena ser político, Deputado, e ter a oportunidade de
apresentar as reivindicações do nosso povo. A afirmativa de que neste
parlamento as vozes dos que não são ouvidos se consubstanciam na
presença e na atuação dos Deputados, certamente revigora cada um
de nós. Os que fazem ridículas contas do custo de um Deputado para
o Estado nesta hora sentirão a importância de um parlamento forte,
decidido, atuante e transformador das nossas Minas Gerais.

Relato também outro acontecimento importante ocorrido ontem em
Juiz de Fora. Até por coincidência, os dois eventos ocorreram no
mesmo dia. Pela manhã, recebemos o Ministro dos Transportes
Anderson Adauto, ex-Presidente desta Casa. A noite, reunimo-nos no
Cine Teatro Central para comemorar os 150 anos da implantação da
Câmara Municipal de Juiz de Fora. Essa cidade teve peculiaridade
muito importante na sua formação. A criação desse município, em
31/5/1850, foi fruto exatamente de mineiros, que, em vez de
caminharem para a ação extrativista do ouro, preferiram assentar suas
famílias, colocaram o seu coração às margens do rio Paraíbuna e
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edificaram uma cidade maravilhosa. Exatamente no dia 7/4/1853,
instalava-se a Câmara Municipal de Juiz de Fora, composta,
inicialmente, por apenas seis Vereadores. Ao longo desses 150 anos,
vem dando grande contribuição ao povo e à classe política do nosso
Estado.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada a minha
homenagem não só à comemoração do sesquicentenário da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, como também, gostaria de reverenciar de
público, os Vereadores dos 853 municípios do Estado. Cada um com
a sua sinceridade, autenticidade, construindo no dia-a-dia a força dos
parlamentos municipais. Nós, os 77 Deputados, a cada final de
semana voltamos às nossas bases e trazemos a esta Casa
importantes contribuições para o povo de Minas. Espero que
possamos revigorar, para o fortalecimento do Legislativo, o nosso
amor pela representação da população e a construção diária da
República.

Encerrando, faço saudação especial ao Deputado Carlos Pimenta,
que trouxe a esta Casa um tema fundamental: a comemoração do Dia
da Saúde.

Quero também, Sr. Presidente, convidar V. Exa., como médico que
é, e nesta tarde formalizaremos este convite, para participar, na
próxima quinta-feira, às 10 horas, de reunião com os Deputados
médicos e os que integram a Comissão de Saúde para recebermos
nesta Casa os membros da Associação Brasileira de Educação
Médica. Vamos começar a discutir o ensino médico em nosso Estado.
Tenho certeza de que se trata de um tema novo, que esta Assembléia
abraçará, e de que essa nova visão da educação médica virá
juntamente com o que o Deputado Carlos Pimenta falava. Também
podemos oferecer à população mineira uma transformação em área
tão importante como a da educação médica. Isso é a Assembléia de
Minas trabalhando em inúmeras frentes, para que possamos, cada um
a sua maneira, representar os nossos eleitores, que confiaram aos
Deputados Estaduais mais de 9 milhões de votos nas últimas
eleições. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2 a 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, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno

e em atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência
n° 10, determina a anexação do Projeto de Lei n° 70/2003, da
Deputada Maria José Haueisen, ao Projeto de Lei n° 165/2003, do
Deputado Djalma Diniz, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 8 de abril 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 Projeto de Lei n o 300/2003, do Deputado
Dinis Pinheiro, ao Projeto de Lei n° 150/2003, do Deputado Carlos
Pimenta, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 8 de abril de 2003.
Rêmolo Aloise, 1 0-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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°
41312003, da Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 4 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n

o
s 274 a 276/2003, do Deputado Arlen Santiago; e de

Segurança Pública - aprovação, na 3 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 324/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 329
e 330 /2003, do Deputado Leonardo Quintão (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Alberto Bejani, informando sua desfiliação do PFL;
Irani Barbosa, informando sua desfiliação do PFL; João Bittar,
informando sua desfiliação do PFL; Leonardo Quintão, informando sua
desfiliação do PFL; Paulo Piau, informando sua destiliação do PFL; e
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Rêmolo Aloise, informando sua desfiliação do PFL (Ciente. Cópia
às Comissões e às Lideranças.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Marília Campos solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 171/2003 (Arquive-se o projeto.), e, nos termos do
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior solicitando o desarquivamento
do Projeto de Lei n° 2.359/2002 e Irani Barbosa solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.045/2002.

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

Deputados, quero aproveitar esse espaço para parabenizar a artista
plástica mineira Maria Izabel Roque pelos 25 anos de carreira. Maria
Izabel é dessas raras pessoas que conseguem transformar a dura
realidade do dia-a-dia em belíssimas obras de arte. E dessas pessoas
que conseguem perceber beleza onde só vemos coisas ruins ou
simplesmente não vemos nada. Por isso, as bodas de prata de Maria
Izabel merecem os parabéns de toda Minas Gerais. São 25 anos de
dedicação e aperfeiçoamento constante na composição de seus
quadros e artesanatos, que fazem dessa artista motivo de orgulho
para todos nós mineiros. São artistas e pessoas como ela que não
podemos deixar de divulgar através deste Plenário nem através da TV
Assembléia, que criamos há oito anos. Faço um convite a toda esta
Casa, aos funcionários, a toda a população de Minas Gerais, para
comparecerem à exposição dos seus 25 anos de arte.

Quero também comunicar a esta Casa e lembrar mais uma vez que
o jogo ilegal interessa a poucos. Estou fazendo o papel de detetive,
coisa que não é obrigação minha, mas das Polícias Militar, Civil e
Federal. Estou fazendo um levantamento de nova modalidade de jogo
que chegou a Minas Gerais. Não cito a fonte, mas deixo claro que
poucos ganham. Quem ganha é quem banca esse tipo de jogo. De
acordo com o último debate que tivemos com o Deputado Durval
Angelo, entregarei, no mais tardar na quinta-feira, a cada Deputado
desta Casa, ao Governador do Estado, a todo o secretariado e a toda
a imprensa o que perdeu Minas Gerais nesses três anos em que o
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Ministério Público pediu o cancelamento de uma modalidade de
jogo da loteria. Mostro com documentos, com recortes de jornais da
época, com um cálculo feito de um projeto que V. Exa., o Líder do
Governo e alguns Secretários ajudaram a aprovar nesta Casa, que
teve o apoio de 43 Deputados. Foi uma lei estudada e discutida,
aprovada por esta Casa, vetada pelo Governador Itamar, veto
derrubado por esta Casa e pelo Ministério Público por meio de uma
ADIN. Será a última vez que faço um esforço por Minas Gerais nesse
sentido, porque a arrecadação que o Estado perde hoje é grande. Há
sete dias recolho documentos e faço cálculos para mostrar o que
perde o Estado. Estou dando uma de detetive, gastando meus
recursos para investigar, e, se tiver fundamento, brevemente virei a
esta tribuna apresentar esse novo tipo de jogo e a competência e a
eficácia da Polícia brasileira, Federal, Estadual e Municipal.

Estou fazendo papel de detetive e vou mostrar, Sr. Presidente, uma
nova modalidade de jogo a esta Casa. Tenho certeza de que muitos
dos Deputados ficarão boquiabertos porque o jogo ilegal atende a
poucos. 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 9, 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 P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 4/2003, EM 11/3/2003
As 151h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antõnio Genaro, Maria Olívia, Gilberto Abramo, Célio Moreira e André
Quintão, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc', Deputado Antônio Genaro, declara aberta a reunião e
informa aos Deputados que não há ata a ser lida, por ser a primeira
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reunião da Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas e, convida o
Deputado Célio Moreira para atuar como escrutinador. Realizada a
votação, o escrutinador anuncia que foi eleita Presidente a Deputada
Maria Olívia e Vice-Presidente o Deputado Gilberto Abramo, ambos
com cinco votos. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" declara
empossada como Presidente a Deputada Maria Olívia, a quem passa
a Presidência da reunião. A Deputada Maria Olívia agradece a
escolha de seu nome e, em seguida, empossa o Deputado Gilberto
Abramo como Vice-Presidente. Após, a Presidente designa o
Deputado Célio Moreira para relatar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 4/2003 no 1° turno. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Maria OUvia, Presidente - André Quintão - Gilberto Abramo - Célio

Moreira.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 14/2003, EM 19/3/2003

As 9h30min,comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Chico Simões, Carlos Pimenta e Gilberto Abramo (substituindo este
ao Deputado Chico Rafael, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Chico Simões, declara aberta a reunião e
informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Ato contínuo, o
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação. Apurados
os votos, são eleitos para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Chico Simões e Carlos Pimenta. Logo
a seguir, o Presidente "ad hoc" dá posse ao Vice-Presidente eleito,
que por sua vez dá posse ao Presidente eleito. Em seguida, o
Deputdo Chico Simões assume a Presidência da Comissão e designa
o Deputado Leonídio Bouças relator da matéria objeto da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença



753
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Chico Simões, Presidente - Leonídio Bouças - Carlos Pimenta.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE OS VETOS PARCIAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI N°5 15.469 E 15.472, EM 19/3/2003

As 1 5h3Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Luiz Humberto Carneiro, Manha Campos e Doutor
Viana (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da
Liderança do Bloco PFL!PPB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar os pareceres sobre os Vetos Parciais às
Proposições de Lei n os 15.469 e 15.472. Após discussão e votação,
são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres
pela manutenção dos vetos às Proposições de Lei n°5 15.469 (relator:
Deputado Luiz Humberto Carneiro) e 15.472 (relator: Deputado
Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 19 de março de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Maríhia

Campos.	 -
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA,EM 25/3/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, (rani
Barbosa, José Henrique e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Biel
Rocha, Doutor Viana, Fábio Avelar, Jô Moraes, Marília Campos,
Ricardo Duarte e Wehiton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre o
andamento dos estudos e das propostas preliminares que deverão
embasar a reestruturação do sistema tributário brasileiro e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ruy
Soares Leal, Gerente de filial da CEF; Hermes Ricardo Matias de
Paula, Secretário Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, e Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da
Agência Gutierrez da CEF, publicados no "Diário do Legislativo" de
15/3/2003; Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Promotor de Justiça, e do
Diretor da Editora Forum, informando sobre o l Fórum Brasileiro de
Direito Municipal. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre a matéria objeto desta Comissão. Registra-se a
presença dos Srs. Virgílio Guimarães, Deputado Federal, e Antônio
Eduardo Macedo Soares de Paula Leite Júnior, representando o
Subsecretário da Receita Estadual, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados
Chico Simões e Jayro Lessa, 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, 9 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio -

Irani Barbosa - Chico Simões - José Henrique.	-
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO EM, 26/3/2003
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,

rÁ



755
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 da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Instituto de Direito Municipal convidando
os membros da Comissão para participarem do P Fórum Brasileiro de
Direito Municipal; e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal -
IBAM -, com o programa do curso "Plano Diretor e Estatuto Da
Cidade" a ser realizado na cidade do Rio de janeiro. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 149/2003, do Deputado
Laudelino Augusto. Passa-se à 3 a 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 Fahim Sawan, em que
solicita a realização de audiência pública, em Uberlândia, com a
presença do Presidente da CEMIG e do Gerente Comercial dessa
empresa no Triângulo Mineiro, para discutir a questão da
centralização dos serviços de atendimento da empresa, e do
Deputado Pastor George em que solicita a indicação de seu nome
como representante do Poder Legislativo junto à Assembléia
Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL. 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 abril de 2003.
João Bittar. Presidente - Cecília Ferramenta - Zé Maia.

ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 10/4/2003

As 141h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
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Deputada Jõ Moraes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei n° 09/2003, no l turno (Deputado Dinis
Pinheiro); Projeto de Lei n° 69/2003, no 1° turno (Deputado Carlos
Pimenta). 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, o parecer pela aprovação, no 1° turno, do
Projeto de Lei n° 35/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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

o
s 233/2003, do Deputado Adaiclever Lopes, e

226/2003, da Deputada Ana Maria. 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 Carlos Pimenta em que
solicita visita da Comissão ao Projeto Jaiba, no Distrito de
Mocambinho - Municípios de Jaíba e Matias Cardoso; do Deputado
Leonardo Quintão em que solicita a realização de audiência pública da
Comissão para discutir o descuprimento da Lei de Licitações nas
permissões concedidas pelo DER-MO aos taxistas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, bem como as implicações
socioeconõmicas dessas permissões, com os seguintes convidados: o
Presidente do SINCAVIR; o Coordenador do PROCON; o Presidente
da Coopertramo Rádio Táxi: o representante do Ministério Público: o
Presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado
de Minas Gerais e o Diretor do DER-MO; do Deputado Leonardo
Quintão em que solicita ao DER-MO informações sobre as permissões
concedidas por esse órgão aos taxistas da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes - Leonardo Quintão -

Carlos Pimenta.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES DAS
SEGUINTES ENTIDADES: ADEMG, IO-MG, IPEM-MG E LOTERIA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 1-1412003
As 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Arlen Santiago, Doutor Viana, Marília Campos, Adalclever Lopes,
Alencar da Silveira Júnior e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e informa que não
há ata a ser lida por ser a primeira reunião especial da Comissão,
destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar os
relatores. A seguir determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adalciever Lopes para
atuar como escrutinador. Realizada a votação, o escrutinador anuncia
o seguinte resultado: para Presidente o Deputado Arlen Santiago e
para Vice-Presidente a Deputada Marília Campos, ambos com três
votos. Ato contínuo, o Presidente "ad hoc" declara empossada a Vice-
Presidente, a quem passa a Presidência da reunião. A Deputada
Marília Campos declara empossado o Presidente eleito, a quem passa
a Presidência da reunião. O Deputado Arlen Santiago agradece a
escolha de seu nome e designa os seguintes Deputados como
relatores: Alencar da Silveira Júnior para a indicação da ADEMG;
Doutor Viana para a indicação da lO-MO, Arlen Santiago para a
indicação do IPEM-MO e Adaiclever Lopes para a indicação da Loteria
do Estado de Minas Gerais. 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 abril de 2003.
Arlen Santiago, Presidente - Alencar da Silveira Júnior - Doutor

Viana - Marília Campos.	 -
ATA DA 4B REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 2/4/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Milton, Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Fábio Avelar,
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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 José Milton,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 12/2003, no 1° turno, e informa que avocou a si a
relatoria dele. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio Avelar,
em que solicita uma visita dos membros da Comissão às instalações
da Empresa Indústria Cataguases de Papel Ltda. e à barragem usada
por essa empresa para depósito de rejeitos, para verificar "in oco" os
danos causados ao meio ambiente; Biel Rocha em que solicita
reunião para debater, em audiência pública, o impacto do vazamento
de produtos químicos na zona rural de Cataguases; e Gustavo
Valadares, em que solicita reunião da Comissão para debater-se, em
audiência pública, na cidade de Caeté, a situação de degradação em
que se encontra a serra da Piedade. Nesse momento, a Deputada
Maria José Haueisen suspende os trabalhos para abrir reunião da
comissão especial para emitir parecer sobre a indicação dos titulares
da FEAM e do IEF. Reaberta a reunião, passa a Presidência ao
Deputado Doutor Ronaldo e apresenta requerimentos em que solicita
reunião para se debaterem, em audiência pública, com os convidados
que menciona, os danos ambientais causados pelo rompimento da
barragem de rejeitos do processo industrial da produção de celulose,
ocorrido no Município de Cataguases; e em que solicita à Mesa da
Assembléia autorização para a confecção de cartilhas com o tema
"educação ambiental", a serem distribuídas nas escolas, nos
sindicatos, nas associações e em outras entidades da sociedade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - José Milton -
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Márcio Passos.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 2/4/2003
As 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e
Weliton Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 da pauta. A Deputada Ana Maria lê a seguinte
correspondência: do Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Promotor de
Justiça, ofício encaminhando cópias de representações de
professores cujo objeto é a interdição do prédio da Escola de Design
da UEMG; do Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
convite para participar da reunião que debaterá o "déficit" no ensino
médio em Belo Horizonte; da ABED, convite para participar do 1°
Seminário Nacional de Educação a Distância. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, com a aquiescência de todos os membros, é indicado
para representar a Comissão nos eventos. O Presidente informa que,
em 26/3/2003, designou o Deputado Leonídio Bouças para relatar, no
1 1 turno, o Projeto de Lei n.° 15/2003, e avocou a si a relatoria do
Projeto de Lei n.° 38/2003. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçâõ de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n.° 229/2003. Passa-se à 3a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos à votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os requerimentos da Deputada Ana Maria,
solicitando seja realizada reunião em Montes Claros para debater
matéria relacionada à violência nas instituições de ensino do Norte de
Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri; e do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja realizada reunião em Pouso
Alegre, para debater a situação da Universidade do Vale do Sapucaí -
UNIVAS. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 2/4/2003
As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Bittar, Olinto Godinho, Gilberto Abramo e Maria Tereza Lara
(substituindo esta à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Bittar, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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
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 do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados os Requerimentos n os 274, 275 e 276/2003. 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, 8 de abril de 2003.
João Bittar, Presidente - Zé Maia - Cecilia Ferramenta.

ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 2/4/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Bonifácio
Mourão, Gustavo Valadares e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fahim
Sawan. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

rÃ



761
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário.
São aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados em
diligência ao autor os Projétos de Lei Complementar nos 5 e 3/2003
(relator: Deputado Gustavo Valadares). O parecer sobre o Projeto de
Lei Complementar n° 9/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prázo regimental pelo relator, Deputado
Bonifácio Mourão. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei n os 23, com as Emendas
nos 1 e 2; 44. na forma do Substitutivo n° 1; 80/2003, com as Emendas
1 a 3 (relator: Deputado Bonifácio Mourão, o último em virtude de
redistribuição); do Projeto de Lei Complementar n° 2 e do Projeto de
Lei 208/2003, ambos na forma do Substitutivo n° 1; 93 e 104/2003,
este com a Emenda n° 1, e 234/2003 (relator: Deputado Ermano
Batista, os três últimos em virtude de redistribuição); 163/2003 (relator:
Deputado Durval Angelo). O Projeto de Lei n° 91/2003 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Júnior, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade dos Projetos de Lei n

o
s 85, 203 e 204/2003 (relator:

Deputado Durval Angelo, os dois últimos em virtude de redistribuição);
201 e 202/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude de
redistribuição); são aprovados os requerimentos que solicitam sejam
baixados em diligência ao Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão os Projetos de Lei n os 117 e 288/2003 (relator: Deputado
Sebastião Navarro Vieira); 217, 235, 267, 274, 275, 292, 295 e
307/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos
Projetos de Lei n os 76 e 220/2003 este com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira); 168, 199, 214, 218, 228, 237,
248, 239 e 256/2003, os dois últimos com a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Leonardo Moreira) e 77/2003 (relator: Deputado Durval
Angelo). Os Projetos de Lei nos 22, 58, 123 e 287/2003 foram
baixados em diligência ao autor (relator: Sebastião Navarro Vieira);
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301 e 195/2003, ao Secretário de Planejamento e Gestão (relator:
Durval Angelo); 281 e 252/2003, ao autor (relator: Leonardo Moreira);
162, 261 e 190/2003, ao Secretário de Planejamento e Gestão
(relatores: Deputado Leonardo Moreira, Deputado Gustavo Valadares
e Sebastião Navarro Vieira, 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, 3 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Ermano

Batista - Gustavo Valadares.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 7/4/2003
As 14h30min, 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 debater a
regulamentação da profissão de jornalista e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Gil Pereira, em que solicita seja formulada moção de
repúdio contra a sentença da Sra. Caria Rister, Juíza do Tribunal
Regional Federal da 3' Região, que suspendeu a obrigatoriedade do
diploma de jornalista para obtenção do registro profissional no
Ministério do Trabalho. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados, que discorrerão sobre a regulamentação da
profissão de jornalista. Registram-se as presenças dos Srs. Carlos
Calazans, Delegado Regional do Trabalho, representando a Sra.
Sandra Starling, Secretária Executiva do Ministério do Trabalho;
Aloísio Lopes, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais, e Milton Lucca de Paula, representando a Associação
Mineira de Rádio e Televisão, os quais são convidados a tomar
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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 e convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco - Laudelino Augusto.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 8/4/2003

As 1 Oh3omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Gustavo
Valadares e Célio Moreira (substituindo este ao Deputado Leonardo
Moreira, por indicação da Liderança do PL), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei Complementar n° 10/2003, para o qual
designou como relator o Deputado Gustavo Valadares. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade dos
Projetos de Lei nos 8/2003 na forma do Substitutivo n° 1 e 134/2003
com as Emendas n

o
s 1 a 3; do Projeto de Lei Complementar n° 6/2003

(relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de redistribuição no
caso dos dois primeiros projetos); e dos Projetos de Lei n os 96/2003
na forma do Substitutivo n° 1 e 296/2003 com as Emendas n° 1 e 2
(relator: Deputado Bonifácio Mourão). E aprovado requerimento do
Deputado Gustavo Valadares, relator do Projeto de Lei Complementar
n° 8/2003, em que solicita seja a proposição baixada em diligência ao
autor. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
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vez,	os	pareceres	pela	antijuridicidade,	ilegalidade	e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 9/2003 e dos
Projetos de Lei nos 98 e 91/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão,
em virtude de redistribuição no caso do último projeto); 56/2003
(relator: Deputado Ermano Batista) e 153/2003 (relator: Deputado
Gustavo Valadares). O parecer sobre o Projeto de Lei n° 209/2003
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação do prazo regimental
pelo relator, Deputado Ermano Batista. Na fase de discussão do
parecer pela constitucional idade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei n° 210/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Ermano Batista, em virtude de redistribuição), o Presidente defere
pedido de vista do Deputado Gustavo Valadares. 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 Gustavo Valadares, em que pede seja
reiterado ao Diretor-Geral do DER-MG o pedido de encampação das
rodovias municipais que ligam Jaíba a Gado Bravo, Espinosa e Monte
Azul. 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 9/4/2003, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares -

Leonardo Moreira - Durval Angelo - Paulo Piau.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N°40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da
Imprensa Oficial - 10-MG

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Francisco Pedalino Costa, indicado para a
Diretoria-Geral da Imprensa Oficial - IO-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.
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Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.

O candidato demonstrou conhecimento satisfatório sobre a entidade
para cuja direção foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios
exigidos para a ocupação do cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de

Francisco Pedalino Costa para Diretor-Geral da Imprensa Oficial.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana, relator - Manha Campos.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 6/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Laudelino Augusto, o projeto de lei
complementar em epígrafe altera a Lei Complementar n° 33, de
29/6/94, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do
Estado e dá outras providências.

A proposição é o ex-Projeto de Lei Complementar n° 26/2000,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e
publicado em 21/2/2003. Foi distribuída a esta Comissão para receber
parecer quanto à juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva modificar a Lei Orgânica do Tribunal de

Contas do Estado, introduzindo dois parágrafos no art. 41, segundo o
qual os elementos que integrarão a tomada ou prestação de contas
serão fixados em instrução do Tribunal. O § 1° determina a
uniformização, pelo Tribunal, das orientações relativas à prestação de
contas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. O § 2°,
por sua vez, estabelece a obrigatoriedade de o Tribunal incluir nas
instruções, como elemento integrante da prestação de contas da
aplicação dos recursos do FUNDEF, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo.

O FUNDEF foi instituído por determinação do art. 60, § 1°, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna,
introduzido pela Emenda à Constituição n° 14, de 1996. Foi criado
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com a finalidade de assegurar que os Estados, o Distrito Federal e
os municípios destinem não menos de 60% dos recursos vinculados à
educação, previstos no art. 212 da Constituição da República, para a
manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental, visando à
universalização de seu atendimento e à remuneração condigna do
magistério. A regulamentação do FUNDEF adveio com a Lei Federal
n° 9.424, de 1996, que prevê, no art. 40, a criação de conselhos
fiscalizadores do Fundo, que farão o acompanhamento e o controle
social sobre a repartição, a transferência e a aplicação de seus
recursos. No art. 11, a referida lei estabelece que os Tribunais de
Contas criarão mecanismos adequados à fiscalização do cumprimento
pleno de seus dispositivos e do disposto no art. 212 da Constituição
da República.

No âmbito estadual, o Decreto n° 40.360, de 1999, estabelece, no
seu art. 40, que o Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEF, no uso das suas atribuições, deverá dar ampla
divulgação a seus atos e pareceres, incluindo-se aí a sua publicação
no órgão oficial do Estado.

Verifica-se, assim, que o projeto em questão vem ao encontro do
que estabelecem as legislações federal e estadual, adequando-se às
suas determinações. Ressalte-se que o Tribunal de Contas do Estado
já editou a Instrução Normativa n° 0212002, que vem, justamente,
orientar a prestação de contas dos recursos do FUNDEF pelo Estado
e pelos municípios, da maneira como pretende o projeto.

A referida instrução normativa, no entanto, não exige a inclusão do
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
FUNJDEF como elemento integrante da prestação de contas. O projeto
de lei complementar em questão inovaria nesse ponto, propiciando a
integração de dois órgãos que fiscalizam a aplicação dos mesmos
recursos, melhorando a permuta de dados e aprimorando a
fiscalização do Tribunal de Contas.

Quanto à iniciativa, a proposição não apresenta vício, uma vez que a
organização do Tribunal de Contas não é de competência privativa de
seu Presidente.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 6/2003.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 8/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, a proposição em
referência dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o termo de parceria e
dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 20/2/2003, o projeto foi
encaminhado a esta Comissão para receber parecer preliminar de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Encarregado de examinar a matéria, passamos a fundamentá-la na
forma a seguir.

Fundamentação
Em linhas gerais, tal qualificação somente poderá recair sobre

pessoas de direito privado sem fins lucrativos constituídas há, pelo
menos, um ano, nos termos da legislação civil, cujos objetivos sociais
estiverem relacionados com a promoção da assistência social, da
cultura, da saúde, da proteção ao meio ambiente, da ética, da paz e
dos direitos humanos, entre outras atividades especificadas no art. 30
do projeto.

Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão da
administração direta do Poder Executivo, decidir sobre o requerimento
de qualificação como OSCIP apresentado pela entidade particular
interessada. O indeferimento do pedido só poderá ocorrer na hipótese
de inobservância dos requisitos objetivos estabelecidos no projeto, o
que evidencia o caráter vinculado do ato decisório da administração
pública.

A proposição prevê, ainda, a instituição do denominado "termo de
parceria", a ser firmado entre o poder público e a entidade
devidamente qualificada, como mecanismo de cooperação entre as
partes para a execução das atividades de interesse público a que se
refere o mencionado art. 3 0 do projeto. Esse ato jurídico bilateral
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deverá conter as cláusulas necessárias relativas ao objeto, à
estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos, à previsão
de receitas e despesas a serem realizadas e às obrigações da OSCIP,
entre outras apontadas no § 2 0 do art. 10.

O Estado brasileiro caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os Estados federados, o Distrito Federal
e os municípios, sendo todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República.
Essas pessoas jurídicas públicas de capacidade política desfrutam
competência legislativa própria, ou seja, editam normas jurídicas
gerais e abstratas para disciplinar a vida social e para efetivar a
organização e a estruturação dos órgãos e das entidades da
administração pública, entre outras atribuições, respeitados os limites
materiais constantes no ordenamento constitucional.

A regra básica para a delimitação da competência do Estado
federado está consagrada no § 1° do art. 25 da referida Carta, que
reserva aos Estados as atribuições que não lhes sejam vedadas pela
Constituição Federal. E a chamada competência residual, que faculta
ao Estado tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União ou do município.

A matéria atinente às OSCIPs não constitui assunto de competência
privativa da União nem do município e pode ser objeto de disciplina
jurídica por parte de qualquer das entidades componentes do sistema
federativo brasileiro. A instituição de normas relativas à qualificação
de entidade particular como OSCIP deve ser disciplinada em cada
nível de governo, uma vez que o assunto envolve aspectos de
discricionariedade política dos legisladores federal, estadual e
municipal. Dessa forma, não há como negar a autonomia
constitucional do Estado federado para a edição de normas sobre
essa matéria.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo,
saliente-se que a Carta mineira não a inseriu no domínio da iniciativa
reservada a nenhum órgão nem autoridade, sendo lícita a
apresentação do projeto por membro da Assembléia Legislativa.
Nesse caso, deve-se levar em conta que a proposição estabelece
parâmetros e requisitos básicos para a qualificação de entidades
particulares como OSCIP, assegurando ao Poder Executivo, por meio
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da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a competência
para decidir sobre tal qualificação, já que o assunto está relacionado
com a atuação do Estado administrador. Este, no exercício da função
administrativa, que compreende a edição de atos administrativos
unilaterais, a celebração de contratos e a participação em consórcios
ou convênios, está inteiramente submisso ao império da lei, cuja
finalidade pública deve ser atingida pelas autoridades que
desempenham atividade dessa natureza.

Assim, o ato administrativo de qualificação de determinada
organização particular como OSCIP e a celebração do chamado termo
de parceria são atos típicos do Poder Executivo, embora devam ser
praticados em total obediência às normas legais aprovadas por este
parlamento.

E oportuno assinalar que, no âmbito da União, já foi promulgada a
Lei Federal n° 9.790, de 1999, que regula a matéria em referência e
está sendo reproduzida no projeto de lei em tela, com algumas
adaptações. Ela foi regulamentada pelo Decreto n°3.100, de 1999, e
cabe ao Ministério da Justiça decidir sobre essa qualificação e a
celebração do termo de parceria. Saliente-se, ainda, que, na
legislatura passada, tramitou nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei
n° 1.449/2001, de autoria do ex-Deputado Sávio Souza Cruz, de
objeto idêntico ao da proposição em exame, o qual foi arquivado ao
final da legislatura, nos termos do Regimento Interno. O antigo projeto
foi debatido em audiência públicà nas diversas comissões
permanentes a que foi distribuído e recebeu aprimoramentos
importantes ao longo de sua tramitação, muitos dos quais não foram
reproduzidos no Projeto de Lei n° 8/2003.

Como forma de restaurarmos os estudos e os aperfeiçoamentos
aqui travados em assunto dessa natureza, os quais contaram com a
participação de várias autoridades do setor público e de diversas
entidades de classe, somos conduzidos a apresentar o Substitutivo n°
1, que tem, ademais, o escopo de corrigir algumas inadequações
técnicas e terminolágicas constantes no Projeto de Lei n° 8/2003.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 8/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o termo de parceria e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público

Art. 1° - Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIPs - as pessoas jurídicas de direito
privado sem fins lucrativos constituídas há, pelo menos, dois anos,
nos termos da lei civil, desde que os respectivos objetivos sociais e
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, Conselheiros, Diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.

§ 2 0 - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei.

§ 3° - As pessoas jurídicas de que trata o "caput" deste artigo serão
submetidas ao controle externo da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo.

Art. 20 - Não são passíveis de qualificação como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de
alguma forma às atividades descritas no art. 3 0 desta lei:

- as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de

categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou as voltadas para a disseminação de

credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas

fundações;
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V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar

bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e

assemelhados;
VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas

mantenedoras;
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e

suas mantenedoras;
IX - as cooperativas;
X - as fundações públicas;
XI - as fundações, sociedades civis ou associações de direito

privado criadas por órgão público ou por fundação pública;
XII - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de

vinculação com o sistema financeiro nacional, a que se refere o art.
192 da Constituição da República.

Art. 30 - A qualificação instituída por esta lei somente será conferida
às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos cujos
objetivos sociais consistam em, pelo menos, uma das seguintes
finalidades:

- promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio

histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma

complementar de participação das organizações de que trata esta lei;
IV - promoção gratuita da saúde;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e

promoção do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à

pobreza;
IX - experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos

e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos

e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
Xl - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,

da democracia e de outros valores universais;
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XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias

alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas
neste artigo.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às
atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de
projetos, programas ou planos de ação correlatos, ou, ainda, pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações
sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas
afins.

Art. 40 - Atendido o disposto no art. 3° desta lei, exige-se, ainda, para
se qualificarem como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por
estatutos cujas normas expressamente contenham, entre outras, as
seguintes determinações:

- a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência;

II - mandato dos Diretores e Conselheiros igual ou inferior a três
anos;

III - adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação
nas atividades da respectiva pessoa jurídica;

1V - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de
competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo
pareceres para os organismos superiores da entidade;

V - previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o
respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o
mesmo objeto social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica com
essas características, ao Estado;

VI - previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes
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financeiros decorrentes de suas atividades, seja transferido a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, a qual tenha,
preferencialmente, o mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa
jurídica com essas características, ao Estado;

Vil - se houver remuneração para os administradores, Gerentes ou
Diretores, esta será limitada aos valores praticados pelo mercado;

VIII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela
entidade, especificamente:

a) observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das
normas brasileiras de contabilidade;

b) publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações
financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos
junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de
qualquer cidadão;

c) realização de auditoria, até mesmo por auditores externos
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos
objeto do termo de parceria, conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público será feita conforme determinam o art. 73 e seguintes da
Constituição Estadual.

Art. 50 - Cumpridos os requisitos dos arts. 30 e 40 desta lei, a pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos interessada em obter a
qualificação instituída por esta lei deverá encaminhar requerimento
por escrito ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:

- estatuto registrado em cartório;
- ata de eleição da diretoria;

III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados
financeiros dos últimos dois anos;

IV - declaração de isenção do Imposto de Renda dos últimos dois
exercícios;

V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no art. 5 0 desta lei, a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão decidirá, no prazo de
trinta dias.
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§ 1° - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão, no prazo de quinze dias, emitirá certificado de
qualificação da requerente como OSCIP, dando publicidade do ato no
órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 2° - Indeferido o pedido, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, no prazo do § 1° deste artigo, dará ciência da decisão,
mediante publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 3° - O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
- a requerente se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 20

desta lei;
II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3 0 e

40 desta lei;
III - a documentação apresentada estiver incompleta.
Art. 70 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade

sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparados por evidências de erro ou
fraude, são parte legítima para requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação como OSCIP.

§ 1° - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida
em processo administrativo, instaurado na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, de ofício ou a pedido do interessado, ou
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão
assegurados a ampla defesa e o contraditório.

§ 2° - A perda da qualificação como OSCIP importará a rescisão do
termo de parceria.

Capítulo II
Do Fomento às Atividades

Art. 8° - As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
serão destinados recursos orçamentários e, eventualmente, bens
públicos necessários ao cumprimento do termo de parceria,
ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder público ou de
descumprimento das condições objeto de acordo.

§ 1° - Os créditos orçamentários assegurados às Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público deverão ser liberados de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no termo de parceria.

§ 20 - A liberação de recursos em parcela única necessita de prévia
autorização do poder público.
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§ 3° - Os bens de que trata este artigo serão destinados às

entidades parceiras, consoante cláusula expressa no termo de
parceria.

§ 40 - E vedada a cessão de servidores públicos às Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.

Capítulo III
Do Termo de Parceria

Art. 90 - Fica instituído o termo de parceria, assim considerado o
ajuste passível de ser firmado entre o poder público e as entidades
qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de vínculo de
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das
atividades de interesse público previstas no art. 3 0 desta lei.

Art. 10 - O termo de parceria, firmado de comum acordo entre o
poder público e as OSCIPs, discriminará os direitos, as
responsabilidades e as obrigações das partes signatárias.

§ 1° - A celebração do termo de parceria será precedida de consulta
aos Conselhos de Políticas Públicas.

§ 20 - O termo de parceria deverá conter, na íntegra, sob pena de
considerar-se nulo, entre outras, cláusulas que disponham sobre:

- objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho
proposto pela OSCIP;

II - estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os
respectivos prazos de execução ou cronogramas;

III - previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultados;

IV - previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu
cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização, e detalhamento das remunerações e dos
benefícios de pessoal a serem pagos com recursos oriundos ou
vinculados ao termo de parceria a seus Diretores, empregados e
consultores, com o respectivo cronograma de desembolso;

V - obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao poder
público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do
objeto do termo de parceria, contendo comparativo específico das
metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de
prestação de contas dos gastos e das receitas efetivamente
realizados, independetemente das previsões mencionadas no inciso
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IV deste artigo;

VI - publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de extrato
do termo de parceria e de demonstrativo da execução física e
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido em decreto,
contendo os dados principais da documentação obrigatória constante
no inciso V deste artigo, sob pena de não-liberação dos recursos
previstos no termo de parceria;

VII - rescisão, cominada expressamente para os casos de infração
aos dispositivos desta lei e para os demais casos que especificar.

Art. 11 - A execução do objeto do termo de parceria será
acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de
atuação correspondente à atividade fomentada e pelos Conselhos de
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes,
em cada nível de governo.

§ 1° - Os resultados atingidos com a execução do termo de parceria
devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de
comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP.

§ 2° - A comissão encaminhará à autoridade competente relatório
conclusivo sobre a avaliação realizada.

Art. 12 - E licita a vigência simultânea de um ou mais termos de
parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal.

Art. 13 - Os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização
parceira, darão imediata ciência do fato ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 14 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 13 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, para que requeira ao juízo competente a
decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro
dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro
que possam haver enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei
n°8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar n°64, de 18
de maio de 1990.

Parágrafo único - Até o término da ação, o poder público
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permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores
seqüestrados ou indisponíveis e velará pelo prosseguimento das
atividades sociais da OSCIP.

Art. 15 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias
contados da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio,
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras
e serviços, bem como para compras com o emprego de recursos
provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos
no inciso 1 do art. 4° desta lei.

Capítulo IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 16 - E vedada às entidades qualificadas como OSCIPs a
participação em campanhas de interesse político-partidário ou
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 17 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a todas as
informações pertinentes às OSCIPs.

Art. 18 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
qualificadas com base em outros diplomas legais poderão qualificar-se
como OSCIPs, observados os requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 19 - Caso a organização adquira bem imóvel com recursos
provenientes da celebração do termo de parceria, este será gravado
com a cláusula de inalienabilidade.

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

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°33/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
autoriza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça das
poltronas dos ônibus intermunicipais.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

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

Fundamentação
A proposição sobre a qual nos debruçamos visa permitir a

veiculação de publicidade no encosto de cabeça das poltronas dos
ônibus intermunicipais, excluindo-se aquela de produtos nocivos à
saúde.

O projeto dispõe que a receita líquida advinda da referida
publicidade será repartida igualmente entre a empresa concessionária
do serviço público de transporte coletivo intermunicipal e o DER-MO,
que a utilizará para realização de campanha sobre segurança no
trânsito.

A Comissão de Constituição e Justiça promoveu acurada análise da
•matéria, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, e não
vislumbrou qualquer óbice à sua aprovação.

Estatui a Constituição Estadual, em seu art. 10 1 inciso IX, que o
transporte rodoviário estadual de passageiros é serviço público de
competência do Estado, podendo este delegar a sua prestação a
terceiros, mediante contrato de concessão, consoante os ditames
legais. Em nosso Estado o transporte é explorado por empresas
particulares, segundo o regime de concessão.

Felizmente, a doutrina ampara o entendimento do autor do projeto. A
publicidade em ônibus intermunicipal já é serviço regulamentado pelo
Estado. Segundo o art. 25 do Decreto n° 32.656, de 14/3/91, que
regulamenta o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
do Estado, a publicidade em veículo só será permitida com prévia
autorização do gestor, no caso, o DER-MO. Excetuam-se os cartazes
referentes a festas regionais e comemorações oficiais e a veiculação
de, propaganda política de qualquer espécie.

E importante ressaltar que o projeto cria nova fonte de recursos para
a implantação de campanhas de segurança no trânsito, que devem
ser incrementadas, visto que o Brasil figura, infelizmente, como um
dos recordistas de acidentes de trânsito.

Para que se tenha uma noção da importância do assunto, o Código
Brasileiro de Trânsito estatui, no parágrafo único do seu art. 78, que
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10% dos valores arrecadados, destinados à Previdência Social do
Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores - DPVAT -' serão repassados mensalmente ao
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação
exclusiva em programas destinados à prevenção de acidentes.

As receitas advindas da publicidade a que se refere a proposição
são classificadas, segundo a Lei Federal n° 8.987, de 13/2/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de
serviços públicos, previstos também no art. 175 da Constituição
Federal, como verbas acessórias.

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.

Quanto ao percentual de divisão dos referidos recursos entre o
Poder concedente e a concessionária, achamos mais conveniente que
a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária faça a devida
análise.

Diante do exposto, não podemos deixar de acatar tal propositura,
uma vez que está de acordo com os mandamentos constitucionais, a
legislação federal e as necessidades de benefício do usuário do
transporte coletivo.

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

33/2003, no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Sidinho do Ferrotaco, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°37/2003

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Leonardo Moreira, visa a
dispor sobre a informação, ao consumidor, de alteração no peso, no
número de unidades ou no volume de produto exposto à venda no
comércio varejista.

Publicado em 21/2/2003, foi o projeto distribuído preliminarmente à
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Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a", do
Regimento Interno, vem agora a proposição a esta Comissão para
receber parecer de mérito.

Fundamentação
A sanção às empresas que "maquiaram" seus produtos, induzindo o

comprador a pagar o mesmo valor por um conteúdo reduzido,
representou uma vitória do consumidor brasileiro. Liderada pelos
órgãos de defesa do consumidor, essa reação pode ser encarada
como uma prova da maturidade da sociedade. Pressionado, o
Governo agiu e, numa atitude histórica, resolveu multar os fabricantes
em valores que variaram de R$312,00 a R$3.190.000,00.

A medida punitiva do Ministério da Justiça fez suspender os
processos administrativos já movidos pelos PROCONs contra essas
empresas. Vale ressaltar que aqueles que cumpriram de imediato as
determinações, respeitando o Código de Defesa do Consumidor e
assinando um termo de compromisso com a Secretaria de Direito
Econômico - SDE -, tiveram direito a redução da multa em até 50%.
Entre as empresas suspeitas, mais de 24 foram notificadas pela SDE.

O primeiro caso de produto "maquiado" foi o do rolo de papel
higiénico, reduzido de 40m para 30m pelos fabricantes sem se alterar
o preço final do produto para o consumidor. Os fabricantes assumiram
o compromisso de produzir os rolos de 40m com embalagem
diferenciada, sem com isso deixar de fabricar a versão de 30m. O
mesmo ato lesivo foi praticado com outros produtos como biscoitos,
desodorantes, sabonetes e até cervejas em lata, os quais também
foram sutilmente "maquiados", farsa que resultou em prejuízo para os
consumidores.

Nesse movimento de reação, destacou-se o PROCON de Minas
Gerais, que se antecipou suspendendo a venda de 14 produtos
alimentícios, que tiveram seus pesos reduzidos na embalagem e
mantiveram o preço. A decisão cautelar do Promotor Amauri Artimos
da Matta tomou por base a lista de produtos pesquisados pelo
Movimento das Donas de Casa e dos Consumidores do Estado.

Contudo, as medidas adotadas e as sanções aplicadas não foram
suficientes para refrear os atos lesivos ao consumidor. Os fabricantes
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de papel higiênico, por exemplo, passaram a oferecer tanto o papel
higiênico de 30m quanto o de 40m, em embalagens similares,
normalmente colocadas juntas na mesma gôndola, sem que o
consumidor fosse alertado de que se tratava de produtos com
quantidades distintas. A falta de publicidade clara, ostensiva e
adequada continua sendo motivo de prejuízo para o consumidor,
levando-o a erro por desinformação e fazendo-o adquirir o que
realmente não deseja.

Dessa forma, entendemos que o projeto de lei em exame
suplementa o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao prever
que as alterações serão divulgadas clara e ostensivamente pelo
fornecedor, no local de venda da mercadoria, devendo, ainda, ser
comunicado o fato ao PROCON do Estado.

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

37/2003.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Antônio Júlio -

Vanessa Lucas - Maria Tereza [ara.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 56/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em apreço dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de
trompas pela rede pública hospitalar.

Publicada em 22/2/2003, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para ser examinada quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Verifica-se que o projeto em exame contém matéria idêntica à do ex-

Projeto de Lei n° 1.365/2001, arquivado em 31/1/2003.
Esta Comissão teve a oportunidade de examinar aquela proposição,

tendo concluído em seu parecer, emitido em 20/3/2001, por sua
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Desde então, nenhuma modificação surgiu em nosso ordenamento
jurídico que pudesse justificar um posicionamento diverso desta
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Comissão em relação ao projeto em tela.

Com efeito, preconiza o art. 226, § 7 0 , da Constituição da República,
que o planejamento familiar é fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, sendo resultado de
livre decisão do casal. De acordo com o comando constitucional, ao
Estado compete propiciar recursos educacionais e científicos para o
exercício do direito ao planejamento familiar.

Em virtude de uma intensa mobilização de entidades representativas
de movimento de mulhéres e da área de saúde, e tendo em vista
ainda o relatório emitido em 1993 pela Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito do Congresso Nacional, instaurada para examinar a
incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, foi
editada a Lei Federal n° 9.263, que regulamenta o §7 0 do art. 226 da
Carta Magna.

O mencionado diploma legal estatui que o planejamento familiar é
direito de todo cidadão, sendo orientado por ações preventivas e
educativas, visando à garantia de acesso igualitário a informações,
meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da
fecundidade. De acordo com seu art. 5 0 , é dever do Estado, por meio
do SUS, promover condições e recursos informativos, educacionais,
técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento
familiar.

Preceitua o art. 10 da mencionada lei federal que somente é
permitida a esterilização voluntária em homens e mulheres com
capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou, pelo
menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo de 60 dias
entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.

A esterilização é permitida também quando houver risco de morte
para a mulher ou para o concepto, testemunhado em relatório escrito
e assinado por dois médicos.

O citado diploma legal dispõe, ainda, que é condição para que se
realize a esterilização o registro de expressa manifestação de vontade
em documento escrito e firmado após informação a respeito dos riscos
da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e
opções de contracepção reversíveis existentes. Na vigência da
sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento
expresso dos cônjuges. E vedada também a esterilização cirúrgica em
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mulher durante o parto ou o aborto, exceto nos casos de
comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores. E
mister observar ainda que a esterilização cirúrgica, como método
contraceptivo, somente pode ser executada por meio da laqueadura
tubária, vasectomia ou outro método cientificamente aceito, sendo
vedadas a histerectomia e a oforectomia.

No âmbito de nosso Estado, a Lei n° 11.335, de 1993, em seu art.
1°, estabelece que o Estado é obrigado a promover a assistência
integral à saúde reprodutiva da mulher e do homem, mediante a
adoção de ações médicas e educativas que compreendem,
principalmente, o apoio ao planejamento familiar. A norma estadual
obriga ainda o poder público a manter as condições que assegurem o
cumprimento do disposto no art. 10.

Verifica-se, portanto, que as cirurgias para a esterilização já são
atualmente cobertas pelo SUS. Desse modo, a proposição em exame
não inova o ordenamento jurídico. Considerando-se que a lei deve
conter norma jurídica abstrata e genérica que inove o mundo jurídico,
o projeto de lei em tela não deve prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 56/2003.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 91/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em exame tem por objetivo estabelecer critérios para a publicação das
leis do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo", em 27/2/2003, a proposição foi
distribuída preliminarmente a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 1° da proposição determina que toda lei deve ser publicada

integralmente no "Minas Gerais". Entendemos desnecessário tal
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comando normativo, porquanto o princípio da publicidade da
atuação estatal, consignado no "caput' do art. 37 da Constituição
Federal já impõe que assim seja. Deste modo, a norma contida no
aludido art. 1 0 apresenta-se desprovida da nota de novidade, pois a
sua promulgação em nada repercutiria no ordenamento jurídico.

Quanto ao art. 20 , que determina a obrigatoriedade de se fazer
constar na publicação da lei o nome do autor do projeto que a
originou, bem como o número deste, fazem-se necessárias as
ponderações que se seguem para demonstrar a impropriedade desse
dispositivo.

A lei constitui um ato estatal de império voltado para o
disciplinamento de determinados aspectos da realidade social; impõe-
se, pois, à observância da generalidade das pessoas. Portanto, a
imperatividade apresenta-se como nota intrínseca da norma legal;
contudo, tal circunstância não impede que haja a aceitação social da
norma, porquanto esta há de apresentar o atributo da legitimidade.
Esta decorre do fato de a norma legal resultar da discussão e do
embate político que se trava no âmbito do parlamento, instância
institucional encarregada de representar a vontade popular no
processo de produção normativa. Tal processo pressupõe uma série
de atos sucessivos e preordenados tendentes à produção do ato final:
a lei.

E nesse contexto de elaboração legislativa que se interpõe a
iniciativa do projeto. Aqui cabe falar em autoria, individual ou coletiva,
pois é determinável a vontade do agente ou do órgão político que
apresenta a proposta legislativa. De resto, a apresentação de
emendas, de substitutivos, de requerimentos, a emissão de pareceres,
as discussões em Plenário ou nas comissões, enfim, os atos que
concretamente se realizam no curso do procedimento legislativo são
suscetíveis de individualização e de determinação das opções
políticas e das correntes ideológicas que os geraram.

Nessa ordem de idéias, a apresentação de um projeto de lei se
vincula à vontade do autor. Tanto é assim, que, em atenção ao
princípio da publicidade, o texto a ele atinente recebido pelo
Presidente da Assembléia é publicado na íntegra, com a identificação
do autor, acompanhado da justificação; contudo, aprovada no
parlamento e sancionada no Executivo, a proposição legislativa
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transforma-se em lei. A partir desse instante, não há falar senão
em uma vontade abstrata, a vontade estatal, que, ao menos
idealmente, há de representar a expressão do anseio popular. A lei
ganha então vida própria, e suas determinações já não se confundem
com a vontade do corpo legislativo que a aprovou. Tanto é assim, que
pode vir a disciplinar casos jamais suspeitados pelo legislador, ou
pode sofrer um processo de enriquecimento de seu conteúdo, ou
mesmo de empobrecimento deste, segundo o contexto histórico-
social, que condiciona a sua interpretação e aplicação. E que no
universo jurídico sobreleva o princípio da impessoalidade, a descartar
qualquer forma de personalização da vontade legal.

Em face dessas ponderações, fica claro que não há conexão entre a
iniciativa, momento específico de deflagração do processo legislativo,
e a publicação, requisito formal de integração de eficácia da norma
legal. A primeira, conforme visto, integra a fase de elaboração
legislativa. Já a segunda pressupõe concluído o ciclo evolutivo de
elaboração da lei. Esta deve estar pronta e acabada. A publicação
serve tão-somente ao propósito de torná-la pública, a fim de que a
observância de seu conteúdo passe a ser exigível pelo Estado. Trata-
se, assim, de requisito formal sem o qual não tem lugar a presunção
de que a lei é de todos conhecida, pouco importando que tal
presunção seja, na verdade, uma ficção jurídica. Assim, é freqüente
que o texto aprovado tenha um conteúdo inteiramente diverso daquele
veiculado pela proposta inicial, o que torna ainda mais evidente a
desvinculação da vontade estatal, contida na norma, e a vontade do
autor do projeto que a originou.

Não bastassem as razões aduzidas, o princípio da impessoalidade,
que norteia toda a atuação do agente estatal, esteja ele posicionado
na esfera legislativa, executiva ou judiciária, opera como óbice à
aprovação da medida legislativa preconizada pelo projeto em exame.
Tanto mais em face da regra contida no § 1 0 do mencionado art. 37,
que representa uma densificação do aludido princípio da
impessoalidade. Tal dispositivo estabelece que "a publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos".
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 91/2003.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°96/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n°
2.391/2002, dispõe sobre certidões emitidas por repartições públicas
do Estado.

Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 27/2/2003, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela determina que a certidão emitida por repartição

pública do Estado incluirá, além do nome completo da pessoa física a
que se referir, sem abreviaturas, seu número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF-MF - e sua
filiação.

A proposição estabelece, ainda, que o não-cumprimento das
disposições nela contidas implica a responsabilização do agente
público incumbido de cumpri-Ias e, que os órgãos e as entidades da
administração pública estadual manterão afixados em suas
dependências, em local de fácil visibilidade, cartazes com o inteiro
teor da lei.

A Carta Magna, em seu art. 5 0 , XXXIII, estabelece que "todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". As
certidões emitidas pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública estadual constituem documento formal que vai configurar, em
última análise, informações ou declarações que permitirão ao cidadão
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o esclarecimento de situação ou a defesa de direito próprio.

Além disso, o projeto cuida de tema que se insere entre aqueles
relacionados no art. 24 da Constituição Federal, que atribui à União,
aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual.

Nesse particular, em 7/4/2000, foi editada a Lei n° 13.514, que
dispõe sobre o fornecimento de informações para a defesa de direitos
e o esclarecimento de situações, elaborada sob a égide da norma
geral da União, qual seja a a Lei Federal n° 9.051, de 18/5/95, que
dispõe sobre a expedição de certidões para a defesa de direitos e o
esclarecimento de situações.

A lei estadual referida já trata de matéria parcialmente abordada no
projeto de lei em epígrafe, que traz como novidade jurídica a ordem
expressa de inclusão, no documento emitido pela repartição pública,
do nome completo do interessado, sem abreviações, além do número
de seu CPF e dos nomes de seus pais.

Diante da existência da lei estadual destacada, que dispõe sobre
matéria correlata, e a bem do princípio da consolidação das leis,
recomenda a técnica legislativa a inserção do direito novo
estabelecido pelo projeto em estudo no texto da referida lei. Nesse
passo, apresentamos o Substitutivo n° 1, que propõe nova redação
para o "caput" e para o § 1° do art. 1° da Lei n° 13.514, de 7/4/2000.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 96/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao "caput" e ao § 1° do art. l°da Lei n° 13.514, de

7 de abril de 2000, que dispõe sobre o fornecimento de informações
para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 © - O "caput" e o § to do art. to da Lei n° 13.514, de 7 de abril

de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - O poder público fornecerá a qualquer pessoa informações

de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, para a
defesa de direitos e o esclarecimento de situações, no prazo de até
quinze dias contados da data do registro do pedido no órgão
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expedidor.

§ P - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, o
poder público:

- emitirá certidão que contenha a informação solicitada e o nome
completo da pessoa física a que se referir, sem abreviaturas, seu
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CPF-MF - e sua filiação;

II - fornecerá cópia de documento ou registro sob sua guarda que
contenha os dados especificados no inciso 1.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°98/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe institui o Programa de Recuperação dos Viciados em
Jogos de Azar.

Publicada em 27/2/2003, a matéria, que é o ex-Projeto de Lei n°
1.609/2001, foi distribuída a esta Comissão para receber parecer
quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
art. 188, c/c oart. 102, 111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame institui o Programa de Recuperação dos

Viciados em Jogos de Azar, o qual terá como objetivo prestar
orientação psicológica e social ao viciado, dar assistência aos seus
familiares durante sua recuperação e proporcionar as condições
mínimas para que ele seja socialmente reintegrado. Para tanto, o
projeto prevê a destinação de 10% dos recursos arrecadados a título
de taxa de expediente (art. 92 da Lei n o 6.763, de 1975) para a
manutenção do Programa. Por fim, determina que o Poder Executivo
definirá, mediante decreto, o órgão gestor do Programa.

Nosso sistema de governo se baseia no princípio da separação de
Poderes, tendo cada Poder funções e prerrogativas definidas pela
Constituição Federal. O Poder Legislativo pode e deve atuar na
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discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso
Estado. No entanto, há determinadas políticas públicas que são
implementadas sem o aval do Poder Legislativo, aquelas
consideradas meramente administrativas, de competência exclusiva
do Poder Executivo. E o caso da elaboração e da execução de
programas, que dispensam autorização legislativa.

O STF, na decisão de questão de ordem emitida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 224 (ADIQO n° 224-RJ), publicada no "Diário
de Justiça" de 2/12/94, entendeu que programas ou planos de
governo somente devem ser criados por lei nos casos expressamente
previstos na Constituição. Fora esses casos, o Legislativo dispõe de
outros meios para trazer determinados temas para a agenda política,
sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas
meramente autorizativas, de efeitos inócuos e muitas vezes sem a
menor condição de serem implementadas, por falta de recursos.

E o que acontece com o projeto que ora analisamos. Ele contém
uma autorização para que o Poder Executivo implemente uma ação
que já está incluída em sua competência, o que denota o caráter
inócuo da lei proposta. Tal programa, com ou sem a autorização do
Legislativo, somente será implementado pelo Executivo caso este
vislumbre a necessidade e a viabilidade de sua implantação.

Por outro lado, os objetivos que o Programa pretende alcançar já
são amplamente abarcados pelo SUS e por lei específica. A Lei
Federal n° 8.080, de 1990, no seu art. 2 0 , em consonância com as
prescrições da Constituição da República, determina que a saúde é
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício, formulando e
executando políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de
condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, além de
garantir às pessoas condições de bem-estar físico, mental e social. Já
a Lei n° 11.802, de 1995, que dispõe sobre a promoção da saúde e a
reintegração social do portador de sofrimento mental, determina, em
seu art. 2°, que os poderes públicos estadual e municipais, de acordo
com os princípios constitucionais que regem os direitos individuais,
coletivos e sociais, garantirão e implementarão a prevenção, o
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tratamento, a reabilitação e a inserção social plena de pessoas
portadoras de sofrimento mental, sem discriminação de nenhum tipo
que impeça ou dificulte o usufruto desses direitos.

Há ainda que se ressaltar a questão da viabilidade orçamentária da
implantação desse projeto. O art. 167, 1, da Constituição da República
veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei
orçamentária anual. Vale lembrar, ainda, que a Lei de
Responsabilidade Fiscal exige que a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental estejam acompanhados da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que a
lei deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além da declaração
do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. Caso contrário, a geração de despesa ou a assunção
de obrigação serão consideradas não autorizadas, irregulares e
lesivas ao patrimônio público.

Destarte, a previsão estabelecida pelo projeto da destinação de 10%
dos recursos arrecadados a título de taxa de expediente para a
manutenção do Programa não se coaduna com os comandos
constitucionais. Segundo o art;145, II, da Constituição da República,
as taxas são instituídas em razão do poder de polícia ou da utilização,
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Assim, são
tributos vinculados cuja hipótese de incidência consiste numa atuação
direta e imediatamente referida ao obrigado, o qual, por sua vez,
remunera o Estado por aquele serviço que lhe foi oferecido. Na lição
de Célio Armando Janczeski ("Das Taxas - Aspectos Jurídicos e
Caracterização'. Curitiba: Juruá Editora, 2001), "a tendência hodierna
é pela adoção de razoável equivalência entre o custo da atividade
estatal e o produto da arrecadação". Portanto, a destinação de 10%
do produto da arrecadação da taxa de expediente para uma atividade
totalmente desvinculada de sua hipótese de incidência pode gerar
distorções quanto à fixação de seu valor.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 98/2003.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°134/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
134/2003 dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado, dos
municípios e de servidores com o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei n° 1.892/2001,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e
publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003.

Distribuído o projeto às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer nos
termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno, cumpre-nos:
preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise autoriza o IPSEMG a renegociar com os

órgãos da administração direta e as entidades da administração
indireta do Estado e dos municípios conveniados, com os servidores
públicos civis estaduais e municipais e com os cartórios extrajudiciais,
as dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias e das consignações facultativas.

A matéria em tela é competência remanescente do Estado. Como
não há previsão do tema nos artigos da Constituição da República que
arrolam a repartição de competências entre os entes federados, o
disposto no art. 25, § 1°, esclarece serem reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas pela Cana.

Na Constituição do Estado, há a obrigatoriedade de tratamento de
renegociação de divida em lei, pois o art. 61, inciso IV, dispõe que
cabe à Assembléia, com a sanção do Governador, dispor sobre dívida
pública, abertura e operação de crédito. Com relação à reserva de
iniciativa do processo legislativo, prevista no art. 66, não há óbice a
que o parlamentar inaugure a tramitação.

A Lei n°9.380, de 1986, que dispõe sobre o IPSEMG, no § 2 0 do art.
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2°, possibilita o estabelecimento de convênio, autorizado por lei
municipal e sob as condições fixadas pelo Conselho Diretor, para
filiação ao Instituto de Prefeitos e servidores investidos em função
pública municipal. A norma ainda permite, no art. 5 0 , àquele que deixar
de exercer função pública manter a qualidade de segurado, desde
que, por iniciativa própria, passe a recolher mensalmente ao IPSEMG
sua contribuição individual, mais a quota referente à entidade
empregadora. Ainda, o art. 15 da citada lei impõe que, na hipótese de
o município ou entidade municipal autônoma não recolherem por 12
meses, consecutivos ou não, as contribuições ou as quantias devidas,
o convênio ficará automaticamente caduco e só poderá ser revalidado
mediante ajuste para o pagamento integral de todo o débito anterior.

Em virtude de dificuldades financeiras, grande parte das Prefeituras,
pressionadas pela falta de recursos, até mesmo para o pagamento de
seu pessoal, tornaram-se inadimplentes. Nesse contexto, a
renegociação da dívida do Estado e dos municípios com o IPSEMO
foi, inicialmente, autorizada pela Lei n° 12.992, de 1998, com previsão
de pagamento em até 180 parcelas, à exceção do Estado, que
poderia fazê-lo em até 360 parcelas, sempre atualizadas com base na
Unidade Fiscal de Referência - UFIR - e com juros de 6% ao ano.
Além disso, o saldo devedor e as contribuições em atraso seriam
acrescidas de multa. A lei permitiu, ainda, que os parcelamentos em
curso fossem repactuados, com o aproveitamento do montante pago a
maior em decorrência da diferença do percentual da multa aplicada.

De acordo com a referida norma, o Instituto deve estabelecer as
condições do acordo com cada devedor, contanto que, nos acordos
firmados com os municípios, haja cláusula em que esse ente autorize
- no caso de atraso superior a 60 dias no cumprimento de suas
obrigações previdenciárias correntes ou de prestação do acordo de
parcelamento -, a retenção de sua quota-parte no ICMS, para
pagamento do débito. O repasse do valor ao IPSEMG será feito pela
Secretaria de Estado da Fazenda, por ocasião da primeira
transferência após a comunicação do Instituto ao Secretário, sob pena
de responsabilidade deste. Além disso, o atraso no pagamento das
parcelas ou da contribuição mensal por mais de quatro meses,
consecutivos ou não, acarreta o cancelamento do parcelamento e do
convênio de filiação previdenciária e a inscrição do débito em dívida
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ativa.

Ressaltamos que a exigência de retenção da quota-parte do ICMS
para o pagamento do débito é permitida no parágrafo único do art. 160
da Constituição da República. Esse dispositivo estabelece que a
vedação para a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao
emprego referente à repartição das receitas tributárias não impedem a
União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos ao
pagamento de seus créditos, até mesmo de suas autarquias. Da
mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou seu
entendimento na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1106/SE. A
ementa da referida ADINI afirma que, no caso de município em débito
com o recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de
seus servidores, a retenção do repasse da parcela do ICMS, até a
regularização do débito, encontra legitimidade nas exceções admitidas
pela Constituição Federal.

Em 1999, foi promulgada a Lei n° 13.342, que autoriza nova
possibilidade de renegociação, nas mesmas condições da norma
anterior, estendendo o benefício aos servidores públicos civis
estaduais e municipais e aos cartórios extrajudiciais e ampliando o
número máximo de parcelas para 360, independentemente do
devedor. Esse documento legal inovou, ainda, ao estabelecer o limite
mínimo de 20 UFIRs para cada parcela e ao permitir a dação de
imóvel em pagamento até o limite de 10% do valor do saldo devedor.

Ressaltamos a preocupação do legislador de possibilitar a
renegociação dos débitos com a inclusão da dação em pagamento
para sua quitação parcial. Essa forma especial de liquidação de débito
pressupõe o consentimento do credor em receber coisa diferente da
devida em substituição à dívida, no intuito de equacioná-la.

Finalizando nossa análise da legislação existente sobre o objeto do
projeto de lei apresentado, tomamos a Lei Complementar n° 64, de
2002, que institui o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do
Estado.

Em seu art. 80, essa norma estabelece que 60% da divida do
Estado com o IPSEMO, decorrente do atraso no recolhimento das
contribuições previdenciárias e das consignações facultativas, serão
compensados mensalmente, no valor equivalente à diferença entre a
receita das contribuições estabelecidas na data de sua publicação,
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destinadas ao custeio dos benefícios de pensão e auxílio-reclusão,
cobradas dos segurados que ingressaram no Estado até 31/12/2001,
e o pagamento dos citados benefícios a esses mesmos segurados.
Encontramos maior esclarecimento nos arts. 81 e 82 da referida lei
complementar, que determinam que, com vistas à compensação dos
citados 60% da dívida do Estado para com o IPSEMG, o Tesouro
assume a responsabilidade pelo custo dos benefícios de pensão por
morte e auxílio-reclusão concedidos aos dependentes dos segurados
cujo provimento tenha ocorrido até 31112/2001 e dos servidores
públicos estaduais não titulares de cargo efetivo, abrangidos pelo art.
79.

O pagamento dos 40% restantes da dívida está previsto no
parágrafo único do art. 80, que fixa sua efetivação em até 360 vezes,
na forma do regulamento. Complementando, o Decreto n° 42.758, de
2002, que regulamenta a Lei Complementar n°64, em seu art. 51, §
2°, dispõe que as parcelas serão sucessivas e mensais, a partir de
dezembro de 2002, devendo ser o saldo devedor atualizado
financeiramente com a incidência de juros legais a partir do inicio do
pagamento.

Ainda com relação à Lei Complementar n° 64, seu art. 92 revoga,
expressamente, as disposições relativas à renegociação da dívida do
Estado com o IPSEMG, previstas na Lei n° 12.992, de 1998, e nas
alterações decorrentes da Lei n° 13.342, de 1999.

Verificamos, portanto, que o projeto de lei em análise consolida as
normas legais sobre renegociação de dívida com o IPSEMO, inovando
ao ampliar o número máximo de parcelas de 360 para 390, ao
estabelecer a parcela mínima em R$ 20,00 e ao utilizar o índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - para atualização dos
valores.

E importante destacar que, conforme vimos, a dívida do Estado com
o IPSEMG foi recentemente repactuada como um dos fundamentos
que possibilitaram a instituição do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores do Estado. Portanto, não pode ser alterada sem a
desorganização da base desse Regime. Visando a eliminar esse
problema, apresentamos a Emenda n° 1, que dá nova redação ao art.
1° do projeto de lei em tela, excluindo o Estado dos possíveis
beneficiados com a renegociação da dívida prevista no projeto de lei.
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i o objetivo de tornar
com a citação expressa

Apresentamos também a Emenda n° 3, com
adequada a redação da cláusula revogatória,
das leis relativas à matéria.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 134/2003 com as Emendas n° 1, 2 e
3, que apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar, com os órgãos da
administração direta e as entidades da administração indireta dos
municípios conveniados, com os servidores públicos civis estaduais e
municipais e com os cartórios extrajudiciais, as dividas decorrentes de
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias e das
consignações facultativas."

EMENDA N°2
Exclua-se do art. 4° a expressão "ou não".

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação, suprimindo-se o art. 70:
"Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 12.992, de 30 de julho de 1998, e a Lei n° 13.342, de 28 de
outubro de 1999.".

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°296/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n° 296/2003,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n 02.00712002, dispõe
sobre a proibição do repasse às empresas privadas do valor recolhido
em razão da cobrança de multas e a divulgação dos valores
arrecadados e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/2003, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

rÁ



796
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 dispõe sobre a proibição do repasse às

empresas privadas do valor recolhido em razão da cobrança de
multas e a divulgação dos valores arrecadados e dá outras
providências. De acordo com a justificação que acompanha a
proposição, as empresas responsáveis pelo fornecimento, instalação
e operação dos detectores eletrônicos de velocidade no Estado têm
sido remuneradas com base em percentual do montante de valores
arrecadados com a cobranças das multas expedidas.

A Constituição da República estabelece, no inciso XI do art. 22, que
compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte,
não competindo aos Estados membros editar normas sobre a matéria

A Lei n° 9.503, de 23/9/97, também denominada de Código de
Trânsito Brasileiro, estabelece regras para o trânsito de qualquer
natureza nas vias terrestres do território nacional, considerando-se
trânsito, para os fins de aplicação do referido código, a utilização das
vias por pessoas, veículos e animais, isolados e em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e
operação de carga ou descarga.

De acordo com a norma mencionada, o trânsito em condições
seguras é direito de todos e dever dos órgãos que compõem o
Sistema Nacional de Trânsito.

No Estado, os órgãos integrantes do referido sistema são o
Conselho Estadual de Transito de Minas Gerais - CETRAN-MG -,
instituição subordinada à Secretaria de Estado de Defesa Social e que
integra a área de competência da Polícia Civil; o Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MO -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, o
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG- e a Polícia
Rodoviária Estadual, aos quais compete, além de outras atribuições
especificas, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de
trânsito, de competência exclusiva da União, no âmbito de suas
atribuições.

rÀ



797
O Poder Executivo Estadual, como se afirma na justificação do

projeto, realizou contratação para fornecimento, instalação e operação
dos detectores eletrônicos de velocidade nas rodovias sob
administração estadual. Como já mencionado anteriormente, a
remuneração dessas empresas tem sido calculada com base em
percentual do montante de valores arrecadados com a cobranças das
multas aplicadas.

Pode-se afirmar que a empresa que presta o serviço para o Estado
é que, indiretamente, estabelece a sua remuneração, tendo em vista
que esta varia de acordo com o número de multas aplicadas. Se o
número de infrações cometidas é grande e, conseqüentemente,
também o número de multas aplicadas, o preço pago pelo Estado pela
prestação do serviço também cresce. Tal fato poderia ensejar
desconfiança, por parte dos cidadãos, quanto à isenção da empresa
para aferição da velocidade estabelecida para a via fiscalizada, que
constitui meio de prova para autuação por infringência da lei de
trânsito.

"Contrario sensu"
'

se em um dado período os motoristas deixarem
de cometer infrações, a empresa prestadora de serviços deixará de
perceber a remuneração devida pela execução de seu contrato
firmado com o Estado, contrariando a Lei n°8.666, de 1993, que veda
o estabelecimento de contrato inexeqüível.

As duas hipóteses demonstram que o estabelecimento de tal
modalidade de remuneração fere o princípio constitucional da
razoabilidade, que, conforme prescrito no art. 13 da Carta mineira,
deve nortear a atuação da administração pública estadual.

Por se tratar de matéria afeta às normas de contratação por parte do
Estado, o projeto de lei em epígrafe não encontra óbice jurídico-
constitucional. De acordo com o art. 10, inciso XIV, alínea "b", da
Constituição mineira, compete ao Estado suplementar normas gerais
da União sobre licitação e contrato administrativo na administração
pública direta e indireta.

Para adequação da proposição às normas constitucionais vigentes e
à legislação infraconstitucional federal que rege a matéria,
apresentamos as Emendas n o

s 1 e 2, as quais já haviam sido
apresentadas por ocasião do exame do projeto por esta Comissão na
legislatura passada.
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A Emenda n° 1 altera o texto original ao vedar a contratação de

prestação de serviço com remuneração calculada com base nos
valores das multas aplicadas, e não o simples repasse de recursos
àquelas empresas.

A Emenda n° 2 trata de adequar o texto da proposição à Lei n°
9.503, de 23/9/97 - Código de Trânsito Brasileiro -, que estabelece a
forma de aplicação dos recursos arrecadados com a imposição de
penalidades por infringência às normas de trânsito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela luridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 296/2003 com as
Emendas n° 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica vedada aos órgãos e entidades da administração

pública estadual, direta e indireta, a contratação de prestação de
serviço de detecção de velocidade nas rodovias de sua circunscrição,
por meio de aparelho eletrônico fotográfico ou não fotográfico, que
tenha a sua remuneração calculada com base no valor das multas
aplicadas.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - A receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito

nas rodovias sob administração estadual será aplicada na forma
estabelecida pelo art. 320 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997.".

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Ermano Batista - Gustavo Valadares.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, ii DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 2P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/4/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 613 a
618/2003 - Requerimentos n os 414 a 428/2003 - Requerimentos dos
Deputados Alencar da Silveira Júnior, Ana Maria, Doutor Ronaldo e
Weliton Prado, da Comissão Especial dos Convênios com a União (3)
e da Comissão de Turismo - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte, do Trabalho e de Política Agropecuária e
dos Deputados Wanderley Ávila (2), Roberto Ramos, Márcio Passos,
Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Andrade (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Laudelino Augusto,
Bonifácio Mourão, Domingos Sávio, Miguel Martini e Sargento
Rodrigues - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Palavras do
Sr. Presidente - Questão de ordem - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Turismo, da Comissão Especial dos
Convênios com a União (3) e dos Deputados Doutor Ronaldo e
Weliton Prado; aprovação - Questões de ordem - Requerimento n°
36/2003; aprovação - Requerimento n° 100/2003; aprovação com a
Emenda n° 1 - Requerimento n° 155/2003; aprovação - Requerimento
da Deputada Maria Tereza Lara; deferimento; discurso da Deputada
Maria Tereza Lara - Requerimento do Deputado Antônio Carlos
Andrada; deferimento; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada -
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 - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
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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 - Fahim Sawan - Gilberto Abramo
- Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jõ
Moraes - 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 -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 141h14min, 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 Alberto Pinto Coelho, 2°-Secretário "ad hoc", procede

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Domingos Sávio, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Gastão Vieira, Deputado Federal, solicitando desta Casa

informações sobre autorizações outorgadas ao Poder Executivo para
a contratação temporária de profissionais em educação.

Do Sr. Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência
Gutierrez da CEF, comunicando a liberação de recursos financeiros
destinados à COPASA-MG, referentes a parcelas de contratos
assinados com recursos do FGTS. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
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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° 613/2003
Declara de utilidade pública a Associação da Criança e do

Adolescente de Campos Altos - ACAMPOS -, com sede nesse
município.

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 nesse
município.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2003.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação da Criança e do Adolescente de Campos

Altos, fundada em 30/9/97, tem por finalidade ajudar a criança e o
adolescente marginalizados, na faixa dos 7 aos 17 anos, a redescobrir
sua identidade e dignidade humana, incentivando-os, através da
educação para e pelo trabalho, a se tornarem agentes de sua própria
transformação e colaboradores na construção de uma sociedade justa
e solidária.

- 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°614/2003
Acrescenta dispositivos à Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991,

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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Acrescentem-se à Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991,

os seguintes dispositivos:
'Art. .... - Ficam os terminais rodoviários e os pontos de parada de
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ônibus do transporte intermunicipal de passageiros obrigados a
afixar cartazes contendo esta lei.

Parágrafo único - O cartaz aludido no "caput" deste artigo deverá ser
afixado em lugar de fácil visualização, próximo aos guichês de venda
de passagens, e terá as dimensões de, no mínimo, 30cm (trinta
centímetros) de altura por 40cm (quarenta centímetros) de largura,
devendo ser impresso em tipos visíveis.

Art. 2° - Os terminais rodoviários e os pontos de parada de ônibus do
transporte intermunicipal que descumprirem esta lei estarão sujeitos
às seguintes penalidades:

- advertência, na primeira ocorrência;
li - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro do valor anterior nas ocorrências

subseqüentes.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A Rede Globo de Televisão veiculou uma matéria

mostrando que, na rodoviária de Belo Horizonte, as pessoas com 65
anos ou mais compravam passagens de ônibus sem saber que
poderiam ser beneficiadas com a Lei n° 10.419, de 1991, que lhes
garante o transporte gratuito. Além disso, os vendedores das
empresas de ônibus declararam que só informavam a respeito do
assunto aos idosos quando eles lhes perguntavam.

O fato revela que a referida lei, aprovada nesta Casa há mais de dez
anos e regulamentada pelo Executivo, não está sendo colocada em
prática. A falta de informação tem resultado no desrespeito ao
cidadão, especificamente ao idoso, que merece maiores cuidados por
parte da sociedade.

Assim, o projeto tem como objetivo fazer valer a Lei n° 10.419, de
1991, obrigando as estações rodoviárias e os pontos de parada de
ônibus intermunicipais a terem-na afixada em locais de fácil
visualização. E reforçando a norma que estaremos contribuindo para a
garantia dos direitos da população mineira.

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

PROJETO DE LEI N°615/2003
Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento

básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:

- os sistemas de abastecimento de água, definidos como o
conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade
captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água;

II - os sistemas de esgoto, definidos como o conjunto de obras,
instalações e equipamentos que têm como finalidade coletar, recalcar,
transportar e tratar previamente ao destino final as águas residuárias
ou servidas;

III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final
dos lixos urbano, doméstico e industrial.

Art. 20 - Ficam as concessionárias de serviço público de saneamento
básico obrigadas a apresentar cronograma de implantação de Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE - em todas as localidades por elas
operadas.

Art. 20 - Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo
anterior, serão priorizadas as localidades de acordo com os seguintes
critérios:

- maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;
II - maior grau de deterioração do meio ambiente em virtude do

lançamento de esgoto não tratado.
Art. 30 - Os investimentos necessários para a implantação das ETEs

são de responsabilidade das concessionárias de serviço público de
saneamento básico, integrando a estrutura de custos dos serviços,
sem ônus para o poder concedente.

Art. 40 - A concessionária do serviço público de saneamento básico
terá prazo de até cinco anos para a implantação do serviço de
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de
esgoto por período superior a dez anos.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste
artigo implicará:

- suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na
localidade;
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II - pagamento de multa ao poder concedente, correspondente a

1 (uma) Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMP - por
habitante, por ano.

Art. 50 - O cronograma a que se refere o art. 1 0 será enviado para
apreciação do Poder Legislativo competente em até cento e oitenta
dias contados a partir da publicação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Chico Simões
Justificação: Minas Gerais é conhecida como "a caixa-d'água do

Brasil" devido à quantidade de rios que aqui nascem ou recebem
importantes afluentes e fornecem recursos hídricos para dez Estados
brasileiros. Essa enorme quantidade de recursos hídricos amplifica a
responsabilidade do nosso Estado na implementação de políticas de
proteção das águas e combate às atividades degradadoras do ciclo
hidrológico.

A "escassez anunciada" da água disponível para uso no Planeta - a
previsão é que em 2030 ocorrerá o estresse hídrico - exige de todos,
em particular da "caixa-d'água do Brasil", medidas urgentes para
alterar esse quadro.

O tratamento dos efluentes e dos esgotos urbanos, industriais e
outros, antes do seu lançamento nas águas fluviais é um dos
investimentos prioritários na tentativa de parar o relógio da catástrofe
anunciada da falta de água disponível para as próximas gerações.

O presente projeto de lei se propõe a dar efetividade à política
estadual de recursos hídricos - Lei n° 11.504, de 1994 -' que em seu
art. 50 , dispõe que o Estado promoverá o planejamento de ações
integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento de
efluentes e de esgotos urbanos, industriais e outros, antes do
lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei
que urge ser implementada de forma sistemática no âmbito do Estado,
e não de forma esporádica como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de
recursos para esse tipo de investimento, pois cada real investido na
ampliação da rede de fornecimento de água tem como conseqüência
o aumento do volume de esgoto lançado. A inexistência de tratamento
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adequado para as águas servidas pode significar a impossibilidade
de utilização plena da própria rede de distribuição de água, em futuro
muito próximo.

A aprovação deste projeto de lei cumpre também dispositivo da
Constituição do Estado que determina, em seu art. 40, § 20 , inciso III,
que lei disporá sobre a obrigação de o concessionário e o
permissionário manterem serviço adequado.

- 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°616/2003
Estabelece condição para o comércio de cigarros, charutos e

derivados do tabaco no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a exposição de cigarros, charutos e derivados

do tabaco em bares, lanchonetes, restaurantes, boates e
estabelecimentos similares, em todo o território do Estado.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que tratam o 'caput"
deste artigo deverão manter os cigarros e derivados do tabaco em
local não visível ao público.

Art 2 0 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Já é sabido que o cigarro e derivados do tabaco são

altamente nocivos, razão porque o próprio governo e os fabricantes já
fazem essa advertência. O Código do Consumidor, uma lei em vigor
desde 1991, põe na mira do Governo produtores e vendedores de
tabaco, pois proíbe a colocação no mercado de produtos nocivos à
saúde, entretanto, apesar disso, ainda não se proibiu o porte, o
consumo e a comercialização de cigarros.

A Constituição considera o tabaco como um dos produtos sujeitos a
controle e determina que a saúde é um dever do Estado.

0 tabaco é tão maléfico que o Governo gasta elevadas quantias
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com campanhas de prevenção e previdenciários; além disso, as
doenças profissionais por ele causadas são custeadas pelo sistema
de aposentadoria pago por toda a sociedade. São elevadíssimos os
números de internações no sistema de saúde público e de debilitação
da capacidade laborativa dos consumidores, o que ocasiona um
aumento significativo das despesas do Estado.

Diante do exposto e considerando que a exposição do produto é
uma forma de incentivo a seu consumo, é nossa intenção, através
deste projeto de lei, tentar inibir o consumo do cigarro, inibindo a sua
propaganda indireta. Retirar o produto do ângulo de visão do
consumidor é uma maneira de não incentivar o fumo, que é o
causador de tantos danos a saúde e prejuízos materiais para o Estado
e para o próprio fumante e sua família. A moderna sociedade de
consumo é acentuadamente marcada pela publicidade, que exerce
poderosa influência sobre a vida das pessoas, seus padrões de
comportamento, seus hábitos, suas idéias e seus valores, atingindo
homens, mulheres e crianças.

Retirar o cigarro das prateleiras dos estabelecimentos comerciais
fará com que muitos jovens que ainda não experimentaram o cigarro
não se sintam atraídos por ele.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que o projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador
constituinte como de natureza concorrente, podendo ser objeto de
regulamentação por qualquer dos entes da Federação (Constituição
Federal, art. 24, XII). Além disso, a iniciativa não foi reservada ao
Chefe do Poder Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a
possibilidade de desencadear o processo legislativo. Esperamos,
portanto, boa acolhida a esta proposição, que submetemos à
apreciação dos ilustres Deputados.

- 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°617/2003
Dispõe sobre a implantação e os valores do piso salarial de que trata

o art. 70 , V, da Constituição da República.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O piso salarial das categorias profissionais dos

rs
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trabalhadores no Estado de Minas Gerais, excetuados os
servidores públicos estaduais e municipais, regula-se pelo disposto
nesta lei.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto nesta lei à remuneração dos
trabalhadores no Estado de Minas Gerais, assim considerados todos
aqueles que prestam serviços de natureza não eventual e que tenham
como tomadores de serviço:
- 1 - pessoas físicas;

II - pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas no Estado de
Minas Gerais ou que nele tenham filial, sucursal ou escritório de
representação;

III - empresas públicas e sociedades de economia mista federais,
estaduais e municipais, estabelecidas no Estado de Minas Gerais ou
que nele tenham unidade de atuação ou filial.

Art. 20 - Ficam definidos, para as categorias profissionais
relacionadas neste artigo, para jornada de trabalho de 44h (quarenta e
quatro horas) semanais, os seguintes pisos salariais:

- R$299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito
centavos), para as seguintes categorias:

a) auxiliar de serviços gerais e limpeza, carregador, faxineiro,
mensageiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção mecânica,
costureiro e outras categorias do setor industrial que não exijam nível
de escolaridade superior ao fundamental completo;

b) servente de obra, vigia e outras categorias da indústria da
construção civil, excetuadas as previstas na alínea "b" do inciso II;

c) borracheiro, ascensorista, embalador, copeiro, garçom, garagista,
lavador de veículos, motociclista, cobrador de transporte coletivo,
balconista e outras categorias do setor de comércio e serviços que
não exijam nível de escolaridade superior ao fundamental completo.

II - R$524,79 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove
centavos), para as seguintes categorias:

a) auxiliar de arquivista, desenhista copista, caixa, auxiliar de
contabilidade, marceneiro, motorista, escriturário, estoquista,
kardexista, faturista, vendedor de comércio varejista, recepcionista,
eletricista, soldador, encanador e outras categorias dos setores
industrial e de serviços que exijam nível de escolaridade médio,
completa ou incompleta;
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b) carpinteiro, armador de concreto armado e estruturas

metálicas, pedreiro, serralheiro e outras categorias da indústria da
construção civil que exijam nível de escolaridade médio, completa ou
incompleta;

III - R$749,70 (setecentos e quarenta e nove reais e setenta
centavos), para as categorias de mestre-de-obras, arquivista técnico,
cortador, promotor de vendas, secretário, impressor de "off-set',
topógrafo e outras categorias profissionais que exijam conhecimento
técnico em nível médio de escolaridade;

IV - R$899,64 (oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e
quatro centavos), para as demais categorias profissionais que exijam
escolaridade de nível superior e que não tenham piso salarial fixado
em lei federal.

§ 1 0 - Aplica-se o disposto no inciso II às categorias de telefonista e
de digitador, para a jornada de trabalho de seis horas diárias, e à
categoria profissional de carteiro.

§ 2° - Não se aplica o disposto nesta lei à categoria que tenha piso
salarial fixado por lei, acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Art. 30 - A categoria profissional de carteiro tem como piso salarial
admissional o valor de R$524,79 (quinhentos e vinte e quatro reais e
setenta e nove centavos), elevando-se, após o período de
experiência, para R$599,73 (quinhentos e noventa e nove reais e
setenta e três centavos), para jornada semanal de 44h (quarenta e
quatro horas).

Art. 40 - O piso salarial para a categoria de empregados domésticos
é de R$ 299,88 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito
centavos).

Art. 50 - Os valores fixados nos arts. 2 0 , 30 e 40 desta lei serão
reajustados na mesma data definida para o salário mínimo nacional
unificado, previsto no inciso IV do art. 7 0 da Constituição da República,
utilizando-se a variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor
- INPC -, somada à taxa de crescimento do PIB de Minas Gerais no
período.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Marília Campos
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Justificação: O art. 70, V, da Constituição Federal prevê a

possibilidade de fixação de pisos salariais proporcionais à extensão e
à complexidade da jornada de trabalho. Tendo em vista o disposto
nesse artigo e obedecendo ao que diz o parágrafo único do art. 22 da
Lei Maior, a União, por meio da Lei Complementar n° 103, de
14/7/2000, autorizou os Estados a legislar sobre a matéria.

A iniciativa de processo legislativo segue os preceitos do art. 66 da
Carta mineira. Nesse aspecto, deixamos de acompanhar o que
preceitua o art. 1° da Lei Complementar n° 103, de 2000, por
entendermos que norma federal não tem a devida competência para
alterar o disposto na Constituição Estadual acerca da iniciativa para a
proposição de leis.

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul instituiu o denominado
piso regional - pisos salariais que variam de R$230,00 a R$250,00 -,
em 15/7/2001, a partir da autorização legislativa federal, disposta na
Lei Complementar n°103, de 14/7/2000.

A Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do
Governo gaúcho, por meio de seu Observatório do Trabalho, realizou
uma avaliação dos impactos da adoção do piso regional no mercado
de trabalho e na economia, decorrido um ano de sua vigência. Os
dados apresentados demonstram que o piso regional vem atuando
como um importante instrumento de aumento dos rendimentos dos
trabalhadores de baixa renda, tanto de vinculação formal como
informal. Após a implantação do piso regional, observou-se o aumento
de admissões com remunerações mais próximas desse piso e a
diminuição de admissões com salários próximos ao salário nacional
unificado, o que indica a substituição desse por aquele como
referência para os salários iniciais.

A fixação de níveis de renda compatíveis com o atendimento das
necessidades mínimas de sobrevivência de grande parte da
população é um dever social que não pode ser abandonado por
nenhum dos setores do Estado. Assim, a matéria que ora
apresentamos reveste-se de relevante cunho social e deve ser
atentamente examinada nesta Casa Legislativa. Contamos, portanto,
com o apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°618/2003
Autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Secretaria de

Estado da Educação, uma superintendência regional de ensino com
sede no Município de Bom Despacho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da

Secretaria de Estado da Educação, uma superintendência regional de
ensino com sede no Município de Bom Despacho.

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 abril de 2003.
Cecilia Ferramenta
Justificação: A implantação de uma superintendência regional de

ensino no Município de Bom Despacho atende à necessidade
premente do setor educacional de diversos municípios e localidades
do Oeste de Minas Gerais.

Localizado em um ponto estratégico do Oeste mineiro, o Município
de Bom Despacho encontra-se próximo a diversas cidades, entre elas
Abaeté, Araújos, Arcos, Bambuí, Biquinhas, Cedro do Abaeté,
Córrego Danta, Dores do lndaiá, Estrela do lndaiá, Florestal,
Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, Leandro Ferreira, Luz, Martinho
Campos, Medeiros, Moema, Morada Nova de Minas, Nova Serrana,
Onça de Pitangui, Paineiras, Pains, Pitangui, Quartel Geral, Santo
Antônio do Monte, Serra da Saudade.

Ademais, Bom Despacho, cada vez mais, vem consolidando
tradição no ensino, em especial pelo desenvolvimento crescente do
ensino superior, o que tornou o município verdadeira referência de
qualidade na educação para toda a região.

A concentração da prestação dos serviços na Superintendência de
Divinópolis vem provocando uma série de transtornos de ordem
pessoal, familiar e financeira aos servidores que são submetidos à
necessidade de se deslocar para a resolução dos mais elementares
problemas.

A descentralização dos serviços da 12 a Superintendência Regional
de Ensino, sediada em Divinópolis, é medida urgente para viabilizar o
atendimento das demandas crescentes da região Oeste de Minas e

rÀ



81 
para possibilitar maior celeridade nos contatos com as Secretarias
da, Educação e de Planejamento e Gestão.

E importante ressaltar que a criação da nova superintendência
regional de ensino em Bom Despacho representará um ganho de
qualidade para todo o Oeste mineiro, até mesmo para a
Superintendência de Divinópolis, que, desonerada do excesso de
municípios sob sua responsabilidade, poderá desenvolver melhor
suas atividades.

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 Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 414/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a Associação dos Professores Públicos
de Minas Gerais - APPMG pelo transcurso do 72 0 aniversário de
fundação dessa entidade. (- A Comissão de Educação.)

N° 415/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a AMAGIS pelo transcurso do 310
aniversário de fundação dessa Associação. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 416/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado
voto de congratulações com os Presidentes da Associação Médica de
Minas Gerais, do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, do
Conselho Regional de Medicina e da Associação Médica Regional de
Curvelo pelo transcurso do Dia do Médico. (- A Comissão de Saúde.)

N° 417/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Associação Mineira dos Criadores de Zebu
- AMCZ -, de Curvelo, pela realização da 60a Exposição Agropecuária
e Industrial de Curvelo. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 418/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor do DER-MG com vistas a que sejam realizadas obras para a
confecção de acostamento na rodovia que liga o Município de
Prudente de Morais ao Município de Funilândia.

N° 419/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e
ao Diretor do DER-MG com vistas à realização de obras de
acostamento na rodovia que liga os Municípios de Jequitibá e Santana
de Pirapama.

N° 420/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor do DER-MO com vistas à realização de obras de acostamento
na rodovia que liga os Municípios de Pedro Leopoldo e Sete Lagoas.

N° 421/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
convite ao Governador do Estado com vistas à realização de visita às
obras da Usina de lrapé. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 422/2003, do Deputado Gil Pereira, pleiteando sejam solicitadas
informações ao Diretor-Geral do DER-MO sobre o andamento das
obras da BR-381.

N° 423/2003, do Deputado Gil Pereira, pleiteando sejam solicitadas
ao Diretor-Geral do DER-MO informações sobre o projeto de
restauração da BR-135.

N° 424/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
consignada nos anais da Casa a "Carta ao Presidente Bush", acerca
da Guerra do Iraque, do escritor moçambicano Mia Couto, publicada
no jornal "Savana". (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 425/2003, da Deputada Manha Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Grupo Andante por sua
participação bem-sucedida no Festival de Teatro de Curitiba.

N° 426/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Oficinão 2002, do Grupo
Galpão, por sua destacada participação no Festival de Teatro de
Curitiba.

N° 427/2003, do Deputado Wehiton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Educação com vistas à realização de audiências
públicas para elaboração de um plano de expansão de vagas nas
Instituições Federais de Ensino Superior do Estado. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

N° 428/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulada
moção de repúdio contra a sentença proferida pela Juíza Carla Flister,
do Tribunal Regional Federal da 3a Região de São Paulo, a qual
suspende em todo o País a obrigatoriedade de formação para o
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exercício da profissão de jornalista.

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja alterado, no
painel eletrônico de votação do Plenário, o nome Alencar da Silveira
Júnior para Alencar da Silveira Jr.

Da Deputada Ana Maria, solicitando seja alterada a Resolução n°
5.176, de 1997, para que seja criada a comissão permanente do
Tribunal de Contas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Ronaldo e Weliton Prado, da Comissão Especial dos
Convênios com a União (3) e da Comissão de Turismo.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, do Trabalho e de Política Agropecuária e dos
Deputados Wanderley Ávila (2), Roberto Ramos, Márcio Passas,
Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Andrade (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto.
• Deputado Laudelino Augusto - Sr. Presidente, membros da Mesa,

Sras. e Srs. Deputados, cidadãos das galerias, concidadãos que nos
acompanham pela TV Assembléia, voltamos a esta tribuna para
algumas informações, alguns comentários e para uma mensagem.
Ontem, na Comissão de Transporte, tivemos audiência sobre o Fundo
SOMMA. Estiveram aqui o Vice-Presidente do BDMG, Dr. José
Augusto Trópia Reis, e o Gerente de Infra-estrutura e
Desenvolvimento Urbano, Dr. Mário José Ferreira, quando pudemos
levantar algumas questões e obter esclarecimentos, porque o Fundo,
que já foi objeto de uma CRI nesta Casa, está assinando convênios
com Prefeituras, deixando-nos preocupados com a fiscalização das
obras. A CPI detectou irregularidades em várias cidades. O relatório
da CPI foi mandado para diversas entidades, tais como Tribunal de
Contas, BDMG, Câmaras Municipais, Ministério Público. Como se
trata do uso do dinheiro público, é nossa obrigação, como Deputados,
acompanhar o emprego desse dinheiro. Fizemos várias perguntas,
sempre com o objetivo de conhecer como funciona o BDMG, como o
empréstimo é feito, como é ressarcido, e fomos muito bem atendidos.
Porém, uma coisa ficou clara. O BDMG não tem condições nem infra-
estrutura nem meios de fiscalizar todas as obras. Achamos isso muito
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séria. Há uma garantia de que o empréstimo será pago porque é
descontada no FPM, talvez por isso não haja fiscalização. As
Prefeituras fazem o pedido sem um projeto técnico. Pedem um
montante sem sabermos como é calculado. Parece que pedem o
máximo que podem com relação ao índice de endividamento, depois
providenciarão o que fazer com esse dinheiro. Isso é temerário. Seria
bom que todos os governantes tivessem uma ética tal que
pudéssemos acreditar e confiar neles. Mas temos exemplos. Na CPI,
todos os municípios investigados têm irregularidades. Em nenhum
deles foi encontrado um projeto técnico da obra a ser realizada. Os
Consultores da Assembléia investigaram e constataram que obras que
deveriam ser feitas de uma determinada maneira foram feitas de
outra, ou que a espessura e a base do asfalto não coincidiam com o
esperado.

Com a preocupação de moralizar e conseguir que o dinheiro seja
usado de uma melhor maneira, estamos preparando um projeto de lei.
Assim, se houver realmente uma fiscalização, uma obra que seria feita
apenas para uma cidade poderá ser feita para duas ou três cidades.
Aguardamos a audiência de ontem a fim de colocar na lei algumas
exigências a mais para que o BDMG assine o convênio e repasse a
verba. Faremos ainda contato com Prefeitos, com associações de
municípios, com o BDMG, com os Deputados e com a nossa
Comissão de Transporte, para fecharmos esse projeto de lei e
protocolá-lo na Casa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Cumprimento-o pela
iniciativa, pois é extremamente importante que esta Casa esteja
atenta ao papel que cabe a todos nós, qual seja, além de legislar,
atuar como fiscalizadores das funções públicas, como interlocutores
de nossa comunidade com o Governo. No caso, é extremamente
relevante a nossa ação, porque, como bem disse o nobre Deputado,
trata-se de dinheiro público, e em alguns casos são quantias vultosas.
Trata-se de um dinheiro que, aparentemente, pode parecer fácil para
o município, mas que deverá ser pago por ele. Então, esses recursos
devem ser bem aplicados, com critério, projeto e prioridades sociais
bem definidas.

Se me permite o nobre Deputado, quero fazer uma ressalva. Fui
Prefeito de Divinópolis e tivemos a oportunidade de dar continuidade a
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um projeto SOMMA, aprovado pelo Prefeito que nos antecedeu,
Aristides Salgado. Posso assegurar que foi uma obra que
revolucionou o saneamento básico em Divinópolis, por meio da qual
fizemos a canalização de córregos em áreas de risco propensas á
inundação.

Esses investimentos, além de trazerem grandes benefícios sociais,
foram objeto de projetos altamente detalhados. Houve um processo
licitatório anterior à contratação da operação. Isso começou por volta
de 1995, quando havia o Fundo SOMMA. Naquela época, de uma
forma muito vigorosa, o BDMG acompanhou a obra, inclusive durante
o meu mandato. Graças a Deus, não houve nenhuma irregularidade
quanto a Divinópolis.

Parabenizo V. Exa. pela iniciativa. E preciso que se reveja a forma
de liberação de recursos do SOMMA, se esta estiver sendo feita como
V. Exa. disse, sem projeto prévio e sem definição de um critério para
se determinar onde vai ser aplicado o dinheiro. O dinheiro é público, e
deve ser verificado o projeto de maneira antecipada, para atender
bem à comunidade.

Desejo que Divinópolis receba investimentos do SOMMA agora, e
estou me empenhando junto ao BDMG e ao nosso Governador.
Espero que haja um projeto sério, e o dinheiro seja aplicado
adequadamente. Muito obrigado.

O Deputado Laudelino Augusto - Agradecemos o aparte. Sabemos o
trabalho que é feito pelo BDMG, que tem conseguido muitas obras
importantes para o nosso povo. Reconhecemos isso ontem na
audiência, mas, no tocante à fiscalização e ao acompanhamento,
precisamos nos aperfeiçoar. A sociedade precisa se mobilizar para
que isso aconteça.

Falarei sobre as audiências que a Comissão de Transporte tem feito
no interior do Estado. Refiro-me especialmente às quatro audiências
que foram realizadas no Sul de Minas, em Poços de Caldas, Pouso
Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Itajubá, para fazer o lançamento do
programa de recuperação da malha viária do Sul de Minas.

O Ministro Anderson Adauto assinou a ordem de serviço para
restauração da BR-459, sem reforma há mais de 30 anos. Especula-
se quem seria o pai das reformas das BR5. Não é Deputado, não é
Ministro; o autor é a sociedade organizada que cobrará pelas ações.
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Os políticos vão a reuniões, todos fazem sua parte, e a população
pode ficar de fora. Na audiência pública em Itajubá, a população
quase não pôde participar. Não queremos descobrir o pai das obras,
mas detectamos o pai dos buracos das BRs, o poder público
constituído, cuja obrigação corresponde à manutenção das estradas.
Em Minas, mais de 40% da malha viária está em péssimas condições.

A sociedade torna-se pai e mãe, pois paga, por intermédio de
impostos, essa conta. Parabéns a nós, políticos, pelo dever cumprido.
Parabéns à sociedade organizada pelo direito conquistado, pois o que
é direito não é presente, é direito, e todos têm o dever de respeitá-los.

Depois de nos reunirmos com a FIEMG, apresentamos requerimento
para que o Ministro Anderson Adauto aqui venha apresentar o Plano
Plurianual de Ação Governamental do Ministério dos Transportes.
Também apresentamos requerimento para o Secretário Agostinho
Patrús apresentar o plano plurianual estadual.

Como estamos em plena guerra, trago mensagem dos Estados
Unidos, de onde vem o veneno, mas também o antídoto.

Aprendi e quero repartir com todos a seguinte mensagem. Alguns
dias depois do atentado de 11 de setembro, em Nova lorque, uma
tribo indígena americana reuniu-se, e o cacique disse para sua família:
"dois lobos ferozes estão lutando no meu peito. Um é o lobo da ira, da
vingança e do ódio, por causa da destruição das "Torres Gêmeas". O
outro é o da ternura, da paz, do amor e do perdão." Ficou quieto. Um
dos netos perguntou: "Grande pai, que lobo vencerá essa luta?" O
grande cacique, acariciando seu neto, disse: "o vencedor será aquele
a que eu der alimento".

Essa é uma lição para nós: devemos alimentar, em nossas famílias
e comunidades, o lobo da paz, da ternura e do perdão. Há que se
endurecer, sem perder a ternura jamais, como dizia Che Guevara.
Temos que endurecer, chamar a atenção, criticar o Bush e o Hussein,
e mostrar o autoritarismo deles, mas sem perder a ternura. Muitas
vezes, esse espírito está dentro de casa: brigas na família e guerras
nas universidades e entre os partidos, mas temos que alimentar o lobo
da esperança, do perdão e da paz.

Quero finalizar, lembrando aquele canto do Zé Geraldo que nos diz
para não nos intimidarmos com a violência e com o poder da guerra,
pois a força bruta é sinal de fraqueza. Essa é a mensagem que
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deixamos nesta semana que antecede a Semana Santa,
desejando a todos e a suas famílias que participem intensamente da
fecundidade libertadora da Páscoa.

O canto do Zé Geraldo diz: "não se deixe intimidar pela violência, o
poder da sua mente é toda sua fortaleza. Pouco importa esse aparato
bélico universal, toda força bruta representa nada mais do que um
sintoma de fraqueza. O importante é você crer na força incrível que
existe dentro de você". E ele termina, dizendo: "meu amigo, meu
compadre, meu irmão, vamos escrever a história com a nossa própria
mão. Somos todos, cidadão, cidadã, políticos, profissionais,
trabalhadores, mulheres e homens de todas as raças e línguas,
chamados a construir esse mundo novo, possível". Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.
• Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

Governador Aécio Neves foi incisivo ao anunciar que promoveria o
choque de gestão, com o objetivo de dar ao Estado modernidade,
agilidade e eficiência, adequando-o aos novos tempos e garantindo
transparência aos atos e ações do Governo.

De todos os desafios que enfrentará ao longo destes quatro anos,
dois estão mais afetos aos interesses diretos do povo mineiro: o
primeiro é o de inserir Minas Gerais no cenário dos centros mais
dinâmicos do País; o segundo é o de buscar, a todo custo, o equilíbrio
regional nesse Estado, onde o desequilíbrio é visível.

Quem contempla o mapa de Minas pode traçar uma diagonal e ver
que, abaixo da linha, fica a Minas rica, e, acima, a Minas pobre,
compreendendo o Norte de Minas, o vale do Jequitinhonha, o vale do
Mucuri e o vale do Rio Doce. Nessas regiões e vales, o IDH é muito
baixo.

Na educação, vê-se que o número de analfabetos é maior; é maior o
número de alunos que nem sequer terminam o 1° grau; são menores a
matrícula e a freqüência ao 2 0 grau; menor ainda é o índice dos que
cursam o 31 grau; é menor o número de cursos especializados e de
cursos para excepcionais; é menor o número de cursos de reciclagem
e de capacitação para professores.	 -

Na saúde, problemas semelhantes se repetem. E maior o índice de
mortalidade infantil, de crianças sem vacinação, de preocupação com
o ainda precário sistema de saúde preventiva, como maior também é
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a preocupação com o sistema público de saúde curativa. Maiores
são as filas de consultas nos hospitais e postos de saúde públicos.

A precariedade na área da segurança pública, da assistência ao
produtor rural e do transporte e sistema viário também é maior nessa
região.

Talvez pelo peso político, os programas de Governo neste País, e
Minas não é exceção, acabam direcionados para as regiões mais
ricas. Com este pronunciamento, temos o objetivo de contribuir para
corrigir essas distorções. Desejamos aplaudir e, mais do que isso,
apoiar as ações do Governador Aécio Neves, que busca o equilíbrio
regional, ao se preocupar em diminuir os efeitos da pobreza nos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas. Para tanto, criou a
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

Coerente com essa posição, o projeto do Governo deve seguir na
direção das regiões menos desenvolvidas. O vale do rio Doce,
lamentavelmente, é a quarta, depois das três que formam a conhecida
Área Mineira da SUDENE. Governador Valadares, com uma
população da ordem de 250 mil habitantes, não conta com nenhum
empreendimento de destaque, embora ofereça localização estratégica
e todos os demais requisitos para sediar grandes empreendimentos.
Para lá e para o restante desse vale, poucos investimentos industriais
têm sido destinados, mormente se forem comparados com as regiões
Central, Sul e Triângulo Mineiro.

Para afiançar essa afirmativa, basta consultar um dado altamente
preocupante. A receita de ICMS decorre, obviamente, da produção
industrial e da atividade comercial. A Superintendência da Receita
Estadual do Vale do Rio Doce tem, nos últimos dez anos, a cada ano,
reduzido sensivelmente sua participação percentual na receita do
Estado, em decorrência do não-acompanhamento do nível de
crescimento das demais regiões.

Seria insensato, caso pleiteasse outra Secretaria para o vale do rio
Doce, mas é justo e imperativo que haja um programa especial e
urgente para essa região.

Por essas razões, estou encaminhando expediente ao Governador
Aécio Neves, em que solicito seja encomendado à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, com a necessária
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integração das Secretarias de Planejamento e Gestão e de
Desenvolvimento Econômico, a elaboração de um projeto piloto, a fim
de atender à região do vale do rio Doce, onde vivem cerca de 800 mil
mineiros. Esse projeto deve abranger todas as ações do Governo
tendentes a reduzir os desequilíbrios regionais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, conto com a colaboração dos
nobres pares desta Casa, na oferta de subsídios para a elaboração e
o acompanhamento desse projeto.

O Deputado José Henrique (em aparte)* - O seu pronunciamento,
em boa hora, chama a atenção do nosso Governo para a questão do
vale do rio Doce. A Associação dos Municípios do Leste de Minas -
ASSOLESTE - está com um projeto em andamento visando ao
levantamento de dados socioeconômicos da região do vale do rio
Doce e do Leste de Minas. O lOA está realizando esses
levantamentos. Temos também de colher dados da Fundação João
Pinheiro, do lOA e de outras instituições, para que a Secretaria de
Planejamento deste Governo possa rever a situação e passar a
enxergar o vale do rio Doce como uma região especial. Parabéns pelo
seu pronunciamento. Nós, da região, desejamos dar-lhe as mãos,
para que possamos também ajudar. Obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão t - Agradeço o aparte elucidativo do
Deputado José Henrique, a contribuição que já está sendo dada pela
ASSOLESTE, presidida outrora pela ilustre Prefeita de Divino das
Laranjeiras, Maria das Graças, e todas as microrregionais que
contribuem levantando IDHs e demais dados. Isso vai ao encontro
desse nosso requerimento para a elaboração de um plano piloto, a fim
de que os Secretários mencionados, Maria Emília, da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e Antônio Augusto
Anastasia, da Secretaria de Planejamento e Gestão, ouvindo os
representantes da região, possam desenvolver melhor esse plano
piloto.

Na verdade, ele é indispensável na busca do equilíbrio regional de
Minas Gerais. Como já falei, a linha diagonal divisória da Minas rica e
da Minas pobre precisa desaparecer. Nós, Deputados, temos
responsabilidade para que isso aconteça o quanto antes. Todos que
estamos na parte de cima dessa diagonal esperamos que os
Deputados que representam a parte mais privilegiada nos dêem as
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mãos para trabalharmos juntos com o intuito de termos uma única
Minas Gerais mais progressista e à altura do que os mineiros
esperam.

O problema que afeta a região do Jequitinhonha, do vale do rio Doce
ou qualquer outra não é exclusivamente meu ou particularmente de
qualquer parlamentar, mas dos mineiros e de todos nós.

- Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
• Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, representantes da imprensa, visitantes que nos honram
com sua presença, telespectadores da TV Assembléia, meus
cumprimentos a todos.

O assunto que me traz a esta tribuna é extremamente relevante.
Felizmente ecoa o clamor de que a educação não pode ser tratada
como bandeira de um partido, de um indivíduo nem de um grupo. A
causa também não pode ser apenas objeto de discurso, de retórica
nem de campanhas. Devemos nos comprometer permanentemente
com essa questão e adotar atitudes para que, de fato, nosso País
alcance a tão sonhada justiça social, o desenvolvimento que chegue a
todos, a distribuição de renda mais justa, o pleno emprego, enfim,
para que possamos vencer as mazelas que afligem nossa sociedade.

Sem dúvida, a falta de uma educação de qualidade acessível a
todos é fator preponderante, é causa desse efeito que aflige todos e
deve ser a razão pela qual viemos à Casa do povo. Retiro-me à
educação, com o intuito de conclamar os companheiros Deputados e
todas as lideranças do Estado para fazermos um apelo ao Presidente
Lula e ao Ministro da Educação em prol de uma causa que não se
iniciou agora: a luta pela implantação do ensino técnico de qualidade
em Divinópolis, por meio do CEFET. Divinópolis é um pólo industrial,
tem menos de um século de idade, mas, hoje, conta com mais de 200
mil habitantes, polariza uma região de mais de 1 milhão de habitantes,
tem como base da economia a indústria, o comércio, os serviços,
atividades que requerem conhecimento técnico; porém, lá, não
possuíamos ensino profissionalizante para preparar nossos jovens
para o mercado de trabalho.

Em 1994, tivemos a felicidade de ver criada, por uma portaria
ministerial, a unidade do CEFET em Divinópolis. Em 1995, era
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Vereador dessa cidade e tive o privilégio de, como Presidente
daquela Casa, agilizar a tramitação de projeto de lei que doava um
terreno de cerca de 34.000m 2 para construção da sede. Em 1997, já
como Prefeito, pude celebrar convênio de parceria, porque o CEFET,
que já funcionava desde 1996, corria o risco de fechar as portas,
porque o Governo Federal continuava sem tomar a iniciativa de
construir a sede. E, mais do que isso, faltavam funcionários e recursos
materiais para o seu pleno funcionamento.

Mas ali já existia uma escola funcionando, formando jovens que
chegavam e eram absorvidos pelo mercado de trabalho. Basta dizer
que, ao longo de seis para sete anos de funcionamento efetivo, o
CEFET de Divinópolis já formou centenas de jovens, número que se
aproxima de dois mil, e temos hoje cerca de 800 alunos estudando
nessa unidade técnica. Como, se até hoje nem sede própria temos?
Mas a luta foi ganhando corpo, contando com várias lideranças, de
vários partidos políticos, como, por exemplo, o então Vereador Beto
Cury, do PT, que esteve comigo, algumas vezes, em Brasília e, em
várias ocasiões, lutou para que essa unidade deixasse de ser um
sonho e fosse construída; o ex-Senador da República Francelino
Pereira, de outro partido, com posições muitas vezes antagônicas; o
Presidente da Câmara, hoje Governador de Minas, que esteve comigo
no Gabinete do Ministro da Educação por várias vezes, e uma série
de autoridades municipais, estaduais, federais que apelaram para a
sensibilidade do Governo, afirmando que era preciso construir sede
própria para o CEFET de Divinópolis continuar e aprimorar o seu
trabalho.

Depois de muita luta, de idas e vindas, no ano de 2002, graças a um
recurso do PROEPE, que tem boa parcela proveniente de recursos
internacionais para o desenvolvimento do ensino técnico, o Ministério
da Educação resolveu celebrar convênio com outro órgão federal, o
CEFET-MG, para a construção da sede própria em Divinópolis. Isso
foi um alívio para todos.

Não foi, volto a dizer, bandeira partidária de um indivíduo nem de
grupo. Vários companheiros de vários partidos lutaram por essa
causa. Destaco a comunidade, o Prof. Carlos Alexandrino, Diretor do
CEFET-MG; o Prof. Josias, Diretor da unidade de Divinópolis; os
professores, alunos, que foram para a rua, no dia 1° de junho,
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aniversário de Divinópolis, fazer protestos pacíficos, ordeiros,
alertando para a necessidade da construção daquela sede; as obras
sociais da Paróquia de Santo Antônio, entidade filantrópica da Igreja
Católica, que cede, desde 1996, um prédio de 3.000m 2 de área
construída - há projeto aprovado para construção de 8.000m 2, onde
funciona, sem pagar aluguel. Embora as obras sociais existam para
manter creches e entidades que atendam à comunidade, é feito esse
sacrifício para manter o funcionamento de uma unidade pública
federal.

Esse breve relato para dizer que essa causa, que é de todos nós,
teve seu momento de alívio, de alento, de grande esperança com a
assinatura de um convênio, com a liberação, prevista de
R$3.400.000.00 aproximadamente, com a publicação no 'Diário Oficial
da União", com destinação de primeira parcela em 2002 e previsão de
segunda para fevereiro de 2003.

O atual Governo - e é natural que o faça, que reestruture seu
planejamento orçamentário e de execução de obras - resolveu
cancelar os convênios para construções e ampliações de unidades do
CEFET no Brasil.

E uma luta de seis anos que começou a se materializar. Não foram
meras promessas, mas uma luta que culminou na definição ministerial
de celebrar o convênio. Para tanto foi exigido projeto.

O município doou terreno de 34.000m 2. O CEFET-MG e o de
Divinópolis se uniram com recursos próprios da manutenção dessas
unidades. Elaboraram projeto de cerca de mil páginas com plantas
arquitetônicas e de engenharia, com demonstração de viabilidade e do
histórico de uma unidade que já funciona. O convênio foi assinado,
publicado, iniciado e cancelado.

Faço apelo a todos os companheiros e tenho certeza de que
encontrarei apoio do PT, para que assinemos documento requerendo
ao Ministro e, naturalmente, ao Presidente Lula que se sensibilizem
com a questão, revendo os convênios previstos. Esse é um convênio
justo, correto, bem projetado, que vai ao encontro do interesse público
• não deve ser interrompido.

A alegação de que havia previsão orçamentária de R$80.000.000,00
• convênios celebrados da ordem de R$160.000.000,00 ou
R$180.000.000,00 de alguma forma nos pegou de surpresa e
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mereceu estudo. Verificamos que, para 2003, a dotação
orçamentária não cobre o valor total dos convênios previstos, mas são
para execução em três anos.

O convênio do CEFET de Divinópolis é de R$3.400.000,00, mas
esse valor não é para 2003. Assim é nas demais unidades da
Federação. Portanto, a alegação não procede.

Não queremos fazer do nosso discurso nenhum ataque ao Governo
por sua decisão. Queremos alertar que a decisão pode trazer prejuízo
à educação, ao povo de Divinópolis, do Centro-Oeste mineiro, e ao
Governo do Presidente Lula, que se elegeu com o compromisso de
melhorar a educação. Ao tomar essa atitude joga por terra o trabalho
de mais de meia década. Portanto, é preciso que nos unamos e
trabalhemos juntos para que a educação, como bandeira de todos,
saia vencedora.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Temos de tomar
conhecimento e realizar ações concretas para que isso se resolva. A
educação no País é questão seriíssima. Como V. Exa. disse, não
pode ser bandeira de apenas um partido, mas suprapartidária.

Estivemos em Divinópolis na sexta-feira passada com o Prof. Josias.
A Deputada Federal Maria do Carmo entrou em contato com o
Ministro da Educação. Especificamente o CEFET de Divinópolis tem
toda essa trajetória que V. Exa. relatou.

Está marcada para a próxima terça-feira audiência com o Prof.
Antônio lbai5ez. Estarão presentes, também, a Sra. Maria do Carmo,
Deputada Federal, os Deputados Federais daquela região, o Prof.
Josias e lideranças. Pretendemos estar lá também, para que
possamos, junto com o Secretário, chegar ao Ministro que está no
exterior. Se necessário, falaremos com ele da importância do CEFET
para Divinópolis.

Como V. Exa. disse, Lideranças do PT e de outros partidos têm
acompanhado. Não podemos comparar aquela escola com outras
instituições. Até escolas particulares estavam pleiteando receber
recursos desses convênios.

Queremos deixar registrado que nós, da Bancada do PT, juntamente
com Lideranças de outros partidos, estamos atentos. Queremos
somar esforços para que Minas Gerais possa ser vanguarda em
vários aspectos, inclusive na educação e, sobretudo, o Governo
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Federal, que tem compromisso de investir no social.

O atual Ministro da Educação, que foi Governador de Brasília, em
razão de sua longa trajetória nessa área, tem todo respaldo para
tomar as medidas necessárias ao nosso País. Obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço o apoio fundamental das
Deputadas Maria Tereza Lara e Maria do Carmo. Na última segunda-
feira, durante uma reunião, o Prof. Josias relatou a sua visita e
solicitou-nos que acompanhássemos a comitiva a Brasília. Temos
certeza de que a soma de esforços contribuirá para sensibilizar
aqueles que não conhecem de forma clara, como conhecemos, a
causa do CEFET de Divinópolis.

O Deputado Leonardo Quintão (em aparte) - Nobre amigo, Deputado
Domingos Sávio, estou aqui para manifestar solidariedade a essa
causa. Não tinha conhecimento de tão bela situação em Divinópolis,
que é a construção de uma instituição educativa como o CEFET. O
choque administrativo ocorrido no início do Governo Lula afetou essa
iniciativa, que, como bem disse V. Exa., não foi apenas de um partido,
mas de toda conjuntura política da cidade. Quando isso acontece,
Deputado Domingos Sávio, ocorre uma evolução. Por isso, a
construção já está no papel. Por isso também, o sonho dos jovens que
desejam estudar para conseguir uma profissão realizar-se-á.

Portanto, estou juntando-me a essa luta, também como político, a
fim de que Divinópolis seja contemplada com essa construção ainda
neste ano. Obrigado, Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço as palavras do Deputado
Leonardo Quintão. Solicitamos, portanto, o apoio dos Deputados, da
Comissão de Educação, da bancada da UEMG, que é comprometida
com todas as causas da educação, dos companheiros do P1, a fim de
que Divinópolïs, o Centro-Oeste mineiro, Minas Gerais e o Brasil não
percam o trem da história e não corram o risco de ver retroceder um
projeto tão importante e sério. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, na semana passada, o nobre
Deputado Rogério Correia, Líder do PT, usou esta tribuna para falar
sobre os cortes que o Governo fez no orçamento de 2003. Naquela
oportunidade, fiz um aparte dizendo que traríamos as informações a
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respeito da reestruturação e do ajuste fiscal leitos pelo Governador
Aécio Neves. E importante ressaltar que, após quatro anos de
descaso, Minas sofreu barbaramente com a herança assumida por
este Governador. Foi uma herança muito pesada. Herdou a
expectativa de R$2.300.000.000,00 do Governo anterior e
R$840.000.000,00 de Restos a Pagar, ou seja, despesas feitas, e não
pagas, contabilizando esses Restos. Segundo técnicos do Governo
Federal e o Ministro Palocci - do PT e do Governo Lula -, em 2001,
Minas descumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - e o ajuste
feito com o Governo Federal. Portanto, a pena é a retenção de
R$36.000.000.00, já tendo sido retidas três parcelas, e, salvo engano,
a quarta será retida amanhã ou sexta-feira. Então, percebemos que
R$24.000.000,00 foram retirados do orçamento mineiro sob a
alegação de que, no passado, o Estado descumpriu metas. Ora, se o
Governo de Minas não fizer o ajuste fiscal, continuaremos vivendo o
drama de, além da dificuldade de caixa, termos verbas retidas devido
a esse não-cumprimento.

Seria importante que o Deputado Rogério Correia e a Bancada do
PT ajudassem agora o povo mineiro e que pensássemos em Minas
Gerais. As demonstrações de esforço feitas pelo Governador Aécio
Neves são mais que claras, são objetivas e reais. Fazemos esforço e
ainda assim somos punidos pelo tecnicismo do Governo Federal. Ao
mesmo tempo, Deputado Líder do PT critica este Governo porque faz
ajustes fiscais necessários. Por outro lado, o Governo Federal diz: "Se
não fizerem o ajuste fiscal, continuarei retendo suas verbas".

Temos de encontrar a mesma linguagem. E preciso que a União
entenda o drama de Minas e a nossa dificuldade de caixa e abandone
o tecnicismo através de uma análise lógica e racional. As medidas
tomadas pelo Governo mineiro realmente apontam para um ajuste
fiscal. Com esse entendimento, percebe-se que a punição tende a
forçar o ente da Federação a se ajustar. E, se esse é o nosso caso,
por que a punição? Para dificultar?

Ou será que há outras intenções por trás disso? Não quero crer
nessa hipótese. Em contabilidade, não se admite a mágica, existem
golpes, como aconteceu nos EUA, para maquiar a contabilidade das
grandes empresas, um escândalo mundial. Mas, numa linguagem
ética, moral, honesta e legal, não existe mágica. Para reequilibrarmos
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as contas de Minas, ou reduzimos despesas e aumentamos
receitas, ou não há saída. O Estado de Minas não tem excesso de
pessoal, as Policias Civil e Militar estão com déficit de pessoal, assim
com as áreas de educação, administração e saúde. Nosso problema
não é o excesso de pessoal, mas o passado negro, uma herança
negativa. Ou reduzimos despesas e crescemos, ou não há saída
mágica, a menos que o Governo Federal socorra Minas. O desafio
que o Governador assumiu, corajosamente, foi reduzir o déficit de
R$1.300.000.000,00 e ampliar a arrecadação em R$1.000.000.000,00.
E um desafio extremamente ousado fazer com que a máquina
arrecade R$1.000.000.000,00 a mais e gaste R$1.300.000.000,00 a
menos. E aí teríamos o equilíbrio de R$2.300.000.000,00. A decisão
do Governo foi transparente e ética ao determinar que o que está
orçado para se gastar assim o será. Portanto, não haverá restos a
pagar para o próximo ano. Entretanto, para fazer essa reforma, o
Governo reduziu as 21 secretarias para apenas 15; cortou 1.800
cargos comissionados de recrutamento amplo; suspendeu as compras
e contratações do Poder Executivo, que redundou numa economia de
R$100.000.000.00 nos primeiros 100 dias. Essas medidas permitiram
que, de janeiro a março, o Estado operasse sem déficit mensal. Além
desse esforço, em áreas prioritárias, como saúde, educação e defesa
social, o Governo investiu mais que no passado, perto de
R$40.000.000,00 para os 16 itens da segurança pública entre
recursos do Tesouro Estadual e da Secretaria Nacional de Segurança
Pública. Na área de educação, o combustível para o transporte
escolar é um exemplo de melhor redistribuição e alocação dos
recursos. Minas Gerais já ocupou o primeiro lugar em educação no
País, mas caiu para o quarto lugar.

Não é que alguém tenha melhorado; nós é que pioramos. O desafio
do Governador Aécio é recolocar Minas Gerais no primeiro lugar em
educação no País. Para isso, há esforço para resolver a questão do
transporte escolar, fundamental para as Prefeituras do interior,
reformar os prédios onde são ministradas as aulas, enfim melhorar a
qualidade da educação.

Há os projetos de requalificação e de bolsas para os professores.
Com a nova exigência da LDB, a área de educação não foi
prejudicada, pelo contrário, há maior incentivo para as áreas mais
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fragilizadas, as quais queremos recuperar. Aumentou-se o gasto na
área de segurança pública, porque é fundamental e necessário, e na
saúde, da mesma forma.

Percebe-se que o Governo empreendeu esforços para fazer ajuste
fiscal, sem descuidar das áreas fundamentais que a sociedade
reclama e das regiões onde a há maior população carente, como o
vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas, inclusive com a criação de
secretaria extraordinária para cuidar daquela região.

Há grandes desafios, e o Governador Aécio Neves está
enfrentando-os. Na verdade, ao contrário do que foi trazido a esta
tribuna, semana passada, estamos percebendo coerência desse
Governo, de querer dar ao povo mineiro aquilo que precisa, mas, ao
mesmo tempo, fazer ajustes, reduzir o déficit de R$2.300.000.000,00,
ir a Brasília pedir ao Ministro Palocci - muito parecido com o Malan -,
para não reter os recursos do Estado, de R$24.000.000,00, que
gerará muitos benefícios neste momento de crise. Aliado a isso, o
Governo busca recursos internacionais e tenta atrair indústrias para o
Estado.

Estive recentemente com o Secretário Brumer, que me mostrou o
plano de desenvolvimento de Minas Gerais, extremamente
consistente e ousado, tanto para o turismo como na busca de novos
investimentos, na geração de energia, resgatando um espaço que
estava perdido, principalmente na questão do DAS.

O Governo trabalha, corajosamente, enfrentando os problemas, mas
não há mágicas. Temos de cortar R$2.300.000.000,00, e cortaremos.
Busca justiça social, 83% dos restos a pagar são de microempresas e
pequenas empresas. Vai pagar a todos, restando apenas 17% de
credores, com os quais será feita renegociação e, certamente,
receberão.

Esperávamos fazer um debate, mas teremos outros momentos para
estabelecê-lo. Parabéns, Governador, pela coragem e coerência com
que está conduzindo as questões de Minas Gerais. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, hoje não venho falar
como membro de partido; como policial que, com muito orgulho, sou;
tampouco venho bradar indignadamente contra um apanhado de
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traficantes da Nélson Hungria que fazem dessa penitenciária o que
querem. Não! Hoje, sinto-me na obrigação de falar do alto da minha
condição basilar de cidadão que cumpre as leis e espera que os
outros também as cumpram, para que a vivência em sociedade não
se renda à ordem do mais forte. Como cidadão, a cada dia estou mais
preocupado.

No frigir dos ovos, para mim, que me coloco na condição pura e
direta de cidadão, segurança pública é um sentimento de maior ou
menor confiança, em que meus direitos, minha vida, meu patrimônio,
meus filhos, os direitos do vizinho, os do pipoqueiro da esquina e de
quem quer que seja serão respeitados.

O respeito advém quase que implicitamente dessa confiança
compartilhada. Por essa razão tão simples e internalizada no nosso
cotidiano, amanheço cada vez mais preocupado. O cálculo das mortes
no Brasil, ocasionadas pelo avanço da criminalidade violenta,
ultrapassou a conta das mortes causadas por inúmeras guerras. A
cada ano morrem mais brasileiros por conta da violência cotidiana do
que a guerrilha colombiana consegue matar. Pais e mães de família,
jovens, idosos, crianças, ninguém está a salvo da mira dessa guerra,
que banaliza na figura das chacinas por atacado nos finais de
semana.

Preocupo-me, porque a falta de paz que a criminalidade violenta nos
causa não é expectativa de terminar no curto ou no médio prazo como
a guerra, mas torna-se uma constante em nossas vidas. Ao nos
acostumarmos com ela, perdemos nossas forças e esperanças de
uma convivência possível perante a lei do mais forte.

Portanto, quem é mais forte hoje? Quem detém o uso da força para
realizar o interesse público? Chego ao ponto central da minha
crescente preocupação. O fato de o poder público ter sido afrontado
direta e mortalmente - no sentido mais literal da expressão - pela
criminalidade organizada no Brasil, nos últimos dez anos, era para nos
deixar profundamente perturbados.

Atrás das mortes do Prefeito Celso Daniel, de Santo André, SP; do
Prefeito Toninho, do PT de Campinas, SP; do Promotor Francisco
José Lins do Rêgo, em Belo Horizonte; do Juiz paulista, em
Presidente Prudente, SP; do Juiz carioca, em Vila Velha, Es;
recentemente de sete policiais estaduais em Minas Gerais e de tantas
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autoridades públicas, estão não apenas os indivíduos, com suas
vidas privadas, mas também a figura abstrata, extremamente
relevante, de que há quem faça a lei ser cumprida. O lado da guerra
contra a criminalidade organizada, de quem se expõe na ponta da
linha e faz a lei ser cumprida, para garantir a segurança da
coletividade, está sendo fragilizado.

A Comissão de Segurança Pública estava investigando a fuga de
presos na Penitenciária Nelson Hungria. Nessa última semana,
quando veio a notícia de que eu e o Deputado Rogério Correia
estávamos sendo ameaçados de morte por um traficante, pareceu-me
absurdo descobrir que o Estado que tenta restaurar a regularidade no
cumprimento da lei sofre ameaças e é atacado brutalmente.

Para os detentos, na penitenciária, terem acesso a piscina, DVD,
forno de microondas, celulares, prostitutas, drogas, "freezers",
bebidas, armas e outros; para chegar ao tato de haver um detento que
é dono de mercearia dentro de um pavilhão; para os detentos
controlarem quem entra e quem sai, vive e morre dentro da
carceragem; convocarem prostitutas para uma boate em que são
feitos "strip-teases"; fazerem churrascos quando quiserem; fugirem
quando julgarem conveniente; arrecadarem recursos e drogas em prol
da cabeça de Deputados; para tudo isso e muito mais acontecer,
alguém de dentro do Estado, que não cumpre a lei nem atende ao
interesse público, tem de estar envolvido.

A luta é desigual, cheia de artimanhas e extremamente difícil. Todos
os dias a pergunta de quem é mais forte é repetida - se a
bandidagem, incluídos aí os agentes públicos que se corromperam, ou
o Estado, que se volta para proteger toda a sociedade -, e o esforço
tem de ser redobrado, porque o moral das tropas policiais, dos
Promotores, dos Juizes, dos Deputados, dos Prefeitos, dos Agentes
Penitenciários que estão nessa batalha fica tragilizado.

Para pensarmos em caminhos por onde trilharmos, volto a falar na
confiança que interfere e propicia a existência da segurança pública.
Dessa forma, cito o exemplo da morte de cerca de sete policiais, nos
últimos dois meses, ocorridas em Minas Gerais. E importante refletir
que são sete casos, mas, mesmo que fosse um só, ainda assim
representaria uma ruptura inaceitável na credibilidade da estrutura da
segurança pública estadual; seja porque afeta direta e brutalmente o
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moral das tropas, que já não se arriscarão para cuidar da
coletividade, se os crimes não forem rapidamente apurados e punidos;
seja porque é a própria sociedade quem começa a questionar: se a
criminalidade já está afrontando a vida dos próprios policiais e
Bombeiros, quanto mais e com que maior facilidade essa mesma
criminalidade não o fará em relação à vida do cidadão comum...

A bem da verdade, a morte de qualquer cidadão deveria ensejar
uma movimentação de monta no aparato institucional, e a essa morte
deveria ser dàda uma resposta rápida e eficaz de que não se fica
impune no País. Imaginem o que significa para toda a sociedade
mineira o fato de estarem sendo mortos e ameaçados de morte tantos
agentes públicos, em virtude de os delinqüentes terem iniciado um
processo de embate direto com os representantes das instituições de
segurança pública no Estado.

O risco que estamos correndo, ao não tomarmos medidas enérgicas
em relação ao avanço e a ousadia da criminalidade contra os
principais responsáveis pela manutenção da ordem pública, é
abrirmos espaço para os que se encontram ao lado da ilegalidade e
da ruptura com o direito de instaurarem a lógica do terror, hoje vigente
no Estado do Rio de Janeiro. Sem querer fazer nenhum juízo de valor
a respeito das medidas que foram ou deixaram de ser tomadas nesse
Estado, venho dizer que, como cidadão, como policial, como
Deputado, como Presidente da Comissão de Segurança Pública desta
Assembléia e, o mais importante, como pai de família, sinto-me na
obrigação de pôr em curso o aparato estatal para dar a resposta
rápida e eficaz que a sociedade espera: em Minas não se vive, nem
se pode aceitar que se viva sob o signo da impunidade!

Se não agirmos tão pronta e eficazmente como fizemos por ocasião
da morte do Promotor Francisco José Lins do Rêgo Santos, creio que
seguiremos, como já estamos fazendo hoje, a contar mortes a mais e
credibilidade a menos. Aliás, mesmo sabendo que o aludido Promotor
foi uma voz calada à força, a minha voz persistirá, porque, se tenho
conclamado, com o vigor que me é característico, a unir força comigo
os policiais militares, os Bombeiros, os policiais civis, os Agentes
Penitenciários, os Deputados da Comissão de Segurança Pública, o
Secretário da Defesa Social, as demais autoridades dessa Secretaria,
a Polícia Federal, os Promotores, os Juízes e até o Governador, para
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cumprirmos a finalidade pública de resgatar a regularidade do
cumprimento da lei, não é de forma alguma - como já foi insinuado
levianamente - para darmos vazão a um movimento justiceiro, fora da
lei. Muito pelo contrário, convoco todos os que se interessam e os que
têm o dever de zelar pela segurança pública em Minas a unir forças
em prol do resgate da confiança do cidadão, pois quem respeitar o
direito do outro terá o seu próprio direito respeitado. De outra forma,
só nos restará, como já disse, a lei do mais forte.

A pergunta que fica, depois de todo esse pulso de alerta que faço à
sociedade mineira, é a seguinte: "quantos mais terão de morrer
impunemente para vermos - como na Itália, ensangüentada pela
morte de Juizes, Promotores e policiais - uma real modificação na
forma de lidar com o avanço da criminalidade e das afrontas por ela
cometida contra o poder público?".

Queira Deus e assim muito espero que não morra mais nenhum pai
de família, o qual, pela força do dever de garantir a segurança da
sociedade, torna-se o primeiro e maior alvo dos delinqüentes. A cada
cidadão, por fim, fica o meu sincero pedido de que nos movimentemos
todos para que não morra em Minas mais nenhum pai de família por
conta da nossa omissão perante o crime, que começa a se organizar
até contra a própria sociedade e o Estado, que lhe possibilitam a
existência.

Por fim, como não poderíamos deixar de tratar, a rebelião de ontem,
que só findou na madrugada de hoje, seria irônica se não fosse
trágica. Desde a fuga do dia 23de março, vínhamos anunciando que
uma tragédia dessas poderia ocorrer, uma vez que os detentos da
Nelson Hungria continuavam a portar armas e celulares.

Debaixo de nossas vistas, a prática que vigora na penitenciária é
aquela em que a diretoria, ou melhor, a ex-diretoria, finge que não vê
as mordomias e as irregularidades no cumprimento da Lei de
Execuções Penais. Os detentos fingem que não causam problemas,
nem chamam a atenção da mídia para o andamento da vida dentro da
carceragem.

O pacto irônico - hoje claramente trágico, até com pessoas em coma
- é o que mantinha a Nelson Hungria sem rebeliões e sem conflitos,
na medida em que eram os grandes traficantes que coordenavam a
vida dos demais detentos e até dos Agentes Penitenciários. Diretoria e
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traficantes descumpriam a Lei de Execuções Penais para não
chamar a atenção da mídia e da sociedade, em detrimento de
qualquer razoabilidade e do respeito ao interesse público. Desde
quando detentos podem instalar nas penitenciárias uma casa de lazer,
o que a Nelson Hungria acabou se tornando, com piscinas, boates,
churrascos e, pasmem, até "strip-tease"?

No modelo penal brasileiro constitucionalmente adotado, o
sentenciado deve cumprir sua pena dentro de limites que lhe
propiciem pagar pelo que cometeu, educar-se para não voltar a
cometer os mesmos delitos e ressocializar-se. Particularmente no
caso da Nelson Hungria, não poderíamos estar mais distante desse
modelo normativo.

Os vícios do sistema estão a nos desafiar, para que uma
reformulação séria e consistente possa ser levada a cabo. For isso
reconheço que a distribuição dos traficantes perigosos por diversas
penintenciárias no interior do Estado já é um primeiro passo.
Reconheço que necessitamos de mais pessoal, melhor capacitado e
remunerado; que o Executivo precisa de nossa ajuda na aprovação do
projeto do cadastramento de celulares pré-pagos; que o Estado
precisa combater o crime com um competente sistema de informação;
enfim, reconheço que, sem coordenação de todas as autoridades da
área de segurança pública - e aqui não se trata de fazer a apologia
das forças-tarefas para apagar fogo eventual, mesmo porque elas
acabam com a mesma rapidez que a indignação da mídia -, sem uma
coordenação permanente, não conseguiremos avançar muito além
dessas nossas denúncias. E hora de trabalhar e muito. Façamos
nossa parte e nos comprometamos com o sucesso do todo, eis o que
lhes peço."

2a Parte (Ordem do Dia)
P Fase

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

Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o
Requerimento n° 42812003, da Comissão de Transporte. 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
Política Agropecuária - aprovação, na 3 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 252/2003, do Deputado Dimas Fabiano; do Trabalho
- aprovação, na 53 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
257/2003, da Deputada Marília Campos, e 281/2003, da Deputada Jô
Moraes; e de Transporte - aprovação, na a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos nos 271 e 272/2003, do Deputado Adalctever Lopes,
280, 353 e 355/2003, do Deputado Gil Pereira, 282 a 312/2003, do
Deputado Márcio Passos, 315, 316 e 361/2003, do Deputado
Sebastião Helvécio, 320/2003, da Deputada Ana Maria, 331 e
369/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 332/2003, do Deputado Célio
Moreira, 333 a 347/2003, do Deputado Dimas Fabiano, e 351 e
352/2003, do Deputado Domingos Sávio (Ciente. Publique-se.); e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva - informando a sua desfiliação do
PPB; Márcio Passos - informando a sua desfiliação do PFL; e Roberto
Ramos - informando a sua desfiliação do PFL (Ciente. Cópia às
Comissões e às Lideranças.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da desfiliação do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva do PPB e das desfiliações dos
Deputados Alberto Bejani, Irani Barbosa, João Bittar, Leonardo
Quintão, Márcio Passos, Paulo Piau, Rêmolo Aloise e Roberto Ramos
do PFL. o Bloco PFL-PPB deixa de existir, nos termos do § 6° do art.
71 do Regimento Interno, uma vez que deixa de haver o número
mínimo de parlamentares para a existência de bloco parlamentar.

A Presidência informa ainda que, de conformidade com o art. 66 do
Regimento Interno, e tendo em vista o desligamento dos
parlamentares acima relacionados, nenhuma dessas representações
partidárias preenche o requisito numérico para a constituição de
bancada.

Questão de Ordem
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, faço referência ao

pronunciamento do companheiro Sargento Rodrigues e cumprimento,
por extensão, toda a Comissão de Segurança. O trabalho da
Comissão é fundamental, não só para a Assembléia, mas também
para o povo mineiro, para que possamos vencer a guerra contra a
criminalidade. Para que esse trabalho possa ser produtivo e continue
a contar com a coragem e a seriedade com que vem sendo conduzido
pelos seus membros, sentimos que temos o dever de estar solidários.
Manifesto integral solidariedade não só ao pronunciamento de V. Exa.,
mas também às ações que essa Comissão tem promovido com o
objetivo de denunciar abusos de autoridades com relação a questões
do sistema penitenciário e do poder paralelo que o crime tenta instalar
também em Minas Gerais, a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro
e em outros Estados. Não podemos aceitar que isso aconteça. Além
de nossa função legisladora, temos que exercer a fiscalizadora, que
precisa ser permanente. Não podemos depender da instalação de
CPIs, porque já existem as comissões permanentes.

Temos visto, de forma estupefata, autoridades serem assassinadas,
como disse o nobre Deputado.

Muitas vezes, as autoridades, isoladas em determinadas lutas,
tornam-se alvo fácil. Portanto, a Assembléia tem de se unir
permanente e intransigentemente contra o crime, o narcotráfico e a
bandalheira. Aliados e respaldados em sua liderança de policial
experiente, desempenharemos, de maneira mais eficiente, nosso
papel. Quero prestar meu serviço a luta como essa, que é também de
toda a sociedade. Muito obrigado.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Turismo

solicitando seja encaminhado ofício ao representante da Comissão de
Fiscalização de Tarifas do DAC, com o pedido de envio a esta Casa
de cópia do quadro comparativo do valor da milha voada nos
seguintes trechos: São Paulo - outras Capitais; Belo Horizonte - outras
Capitais; Uberlândia - São Paulo; Uberlândia -Belo Horizonte; e
Uberlândia - Brasília. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
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solicitando seja enviado ofício à Prefeitura Municipal de Contagem,
com pedido de informações acerca da operacionalização do contrato
de repasse de verbas celebrado entre aquela Prefeitura e a Caixa
Econômica Federal, com recursos provenientes do Orçamento Geral
da União consignados à Agência Nacional de Aguas - ANA -, cujo
objeto refere-se a: implantação do Parque Ecológico São Mateus;
despoluição do córrego da Avenida Ghandi; e despoluição e
urbanização do córrego Milanês. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
solicitando seja enviado ofício à Caixa Econômica Federal, com
pedido de informações acerca da operacionalização do contrato de
repasse de verbas celebrado entre a CEF e a Prefeitura Municipal de
Contagem com recursos provenientes do Orçamento Geral da União
consignados à Agência Nacional de Aguas - ANA -, cujo objeto refere-
se a: implantação do Parque Ecológico São Mateus; despoluição do
córrego da Avenida Ghandi; e despoluição e urbanização do córrego
Milanês. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
solicitando seja enviado ofício à Agência Nacional de Aguas - ANA -,
com pedido de informações acerca da operacionalização do contrato
de repasse de verbas celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a
Prefeitura Municipal de Contagem com recursos provenientes do
Orçamento Geral da União consignados àquela agência, cujo objeto
refere-se a: implantação do Parque Ecológico São Mateus;
despoluição do córrego da Avenida Ghandi; e despoluição e
urbanização do córrego Milanês. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Doutor Ronaldo solicitando seja enviada
correspondência aos Prefeitos de todos os municípios mineiros, com
pedido de informações sobre a possível existência de barragens de
retenção de rejeitos industriais ou de qualquer outro risco de acidente
ambientar na área do município, a fim de possibilitar o mapeamento de
pontos críticos e a definição de prioridades para o trabalho de
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prevenção a ser realizado pelos órgãos estaduais competentes.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando seja enviado
pedido de informações ao Magnífico Reitor da Universidade Federal
de Uberlândia, Professor Doutor Arquimedes Diógenes Ciloni, sobre o
aumento do valor da refeição do restaurante universitário da UFU, de
R$2,00 para R$3,00. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, queria, em meu nome

e no do meu partido, o PDT, trazer nossa solidariedade ao Deputado
Sargento Rodrigues. O seu pronunciamento foi um desabafo e teve
como objetivo pedir maior respaldo à Mesa e proteção mais ampla aos
membros da Comissão de Segurança Pública e suas famílias, a fim de
que possam exercer, na plenitude, esse trabalho, que é para poucos,
pois são poucas as pessoas que aceitam o desafio de dirigir uma
comissão desse porte.

Gostaria, imensamente, que a Mesa tivesse todo apreço com esta
Comissão e pudesse proporcionar-lhe todo o tipo de facilidades para o
cumprimento de sua obrigação. E necessário que o Governador
entenda que a proteção a ela é mais do que fundamental.

Acredito que falo também em nome dos Deputados Sebastião
Helvécio, Doutor Ronaldo, Alencar da Silveira Júnior, enfim, de todo o
nosso Bloco Parlamentar, sob a liderança do Deputado Antônio Carlos
Andrada. Hipotecamos nosso apoio irrestrito ao Deputado Sargento
Rodrigues e demais membros da Comissão.

Em segundo lugar, registro a alegria que sentimos hoje e que não é
só minha, já que traduz uma vitória da Assembléia Legislativa, depois
de muitos anos: neste momento, o Governador Aécio Neves está
acionando o dispositivo para fazer o desvio do rio Jequitinhonha, para
a construção da Usina Hidrelétrica de lrapé, grande sonho de todos
nós.

Lembro-me de que, ao longo dos últimos seis anos, esta tribuna foi
palco de debates para este e para outros Deputados, mostrando ao
Governador de Minas a necessidade de efetivamente investir na
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construção desse grande empreendimento para Minas e o Brasil.

Sinto certa frustração por não estar presente ao evento, mas, ao
mesmo tempo, enorme felicidade em poder anunciar à Assembléia e
ao povo de Minas que, neste momento, o Jequitinhonha e todo o
Norte de Minas ganham esse grande empreendimento.

Parabenizo o Governador Aécio Neves, esta Casa e a Mesa
Diretora, a qual nos proporcionou todo o tipo de apoio para que
estivéssemos, por diversas vezes, em Brasília, discutindo com a
Fundação Palmares, com a ANEEL e com a CEMIG. Parabenizo
também a direção da CEMIG, que não poupou tempo nem deixou de
hipotecar sua solidariedade para a construção desse grande
empreendimento.

Minas Gerais ganha a Usina Hidrelétrica de Irapé, obra orçada em
quase R$800.000.000,00, que trará o progresso para o Jequitinhonha
e o Norte de Minas. Parabéns à Assembléia por sua postura e
trabalho ao longo dos últimos seis anos.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço aos Deputados Carlos
Pimenta e Domingos Sávio. A cada dia, quando temos a oportunidade
de ler os jornais, é normal sermos informados de que as vitimas
disseram ao jornalista que não acreditavam que aquilo pudesse
acontecer com elas, como no caso da família da advogada e do ex-
Diretor da CDL, Carlos Furman. Essas pessoas não acreditavam que
à violência bateria em suas portas dessa forma.

Quando tiveram a noticia de que estavam sendo ameaçados, os
Promotores imediatamente reuniram-se em Ouro Preto para elaborar
a Carta de Ouro Preto, dando uma demonstração de preocupação. Os
magistrados têm feito o mesmo, mas temos notado que as
manifestações desta Casa têm sido acanhadas. Solicito à Mesa que
se empenhe, porque não se trata de ser a palmatória do mundo - à
frente a Comissão de Segurança Pública desta Casa -, mas sim de
assumir um compromisso árduo, sério e respeitoso com qualquer
cidadão, preocupando-se verdadeiramente com a segurança pública
do Estado e com o que vem acontecendo de errado na Penitenciária
Nelson Hungria.

Pedimos aos demais pares esse apoio, porque não se trata de uma
ameaça feita a dois membros de uma comissão, mas de uma afronta
ao Estado democrático de direito, ou seja, ao poder público e ao
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Poder Legislativo. Está ocorrendo um embate entre a criminalidade
e o poder público. Pedimos aos componentes da Mesa e a todos os
Deputados presentes que entendam que a afronta está sendo feita ao
Poder Legislativo. Todos temos de nos preocupar com essa situação
para que, amanhã, não passemos pelo mesmo desespero das
famílias que depararam com essa situação de perda provocada pela
violência. Não desejamos que isso aconteça com nenhum de nós, O
Deputado Fábio Avelar, ao saber que um ente querido tinha sido
assaltado, disse-me não saber que a situação estava tão grave.

Como a situação está tão grave, estamos encaminhando esta
solicitação, para que a Mesa e todos os demais pares desta Casa
abram os olhos e entendam o grau de importância do problema por
que estamos passando. O maior bem jurídico ainda é a vida. Portanto
devemos ter a preocupação de preservá-la. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Mesa informa ao Deputado Sargento Rodrigues
que todas as providências cabíveis para que a nossa instituição seja
respeitada já foram tomadas. Nesta manhã, conversei com o
Deputado Rogério Correia, e, na reunião da Mesa, as providências
foram tomadas, para que tenhamos toda a garantia de um cidadão
normal.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - De acordo com o dispositivo
regimental desta Casa, nesta manhã apresentei um pedido de
desfiliação do PPB. Além do dever regimental que me assiste, tenho o
dever maior de manifestar minha honra e alegria por ter convivido
nessa bancada, sob o comando do nosso Presidente, Alberto Pinto
Coelho, Líder do Governo, na mais fraternal amizade, lealdade e
companheirismo.

Quero deixar registrado nesta Casa que, não obstante minha
desfiliação do PPB, tenho certeza de que estaremos acompanhando
um projeto muito maior, o projeto do Governador Aécio Neves frente à
Nação brasileira. Saúdo, neste primeiro momento, o Deputado Antônio
Carlos Andrada, legítimo representante da Bancada do PSDB nesta
Casa e que, sem dúvida, tem feito um trabalho extraordinário, em face
de sua inteligência, honradez e dinamismo.

Digo, ainda, não obstante minha filiação ao PSDB, partido do
Governador, que em nada mudará o posicionamento que sempre tive
nesta Casa, de lealdade ao Governador e à sua equipe, sendo um
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companheiro que reivindica, buscando os legítimos interesses da
nossa região e do nosso Estado. Digo ao nosso Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que ainda serei seu comandado.
Como Líder, com sua inteligência, sua maneira de conduzir os
destinos do parlamento mineiro, poderá sempre contar com meu
respeito e incondicional apoio às ações governamentais. Manifesto-
me com muita honra e alegria para que fique registrado nos anais
desta Casa meu desligamento, porém lembro que meu
posicionamento continuará sendo em favor de Minas Gerais, sob a
liderança maior do Governador Aécio Neves. Obrigado.

O Sr. Presidente - Requerimento n° 36/2003, do Deputado Leonardo
Quintão, em que solicita informações ao Secretário da Fazenda
acerca do montante pecuniário repassado no ano de 2002 ao Fundo
Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 100/2003, do Deputado Adalclever Lopes, em que
pede informações ao Chefe de Polícia Civil do Estado sobre o não-
cumprimento do disposto no art. 110 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que extingue, na estrutura da Polícia
Civil, o cargo de Carcereiro. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçamcomo se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o
Requerimento n° 100/2003 com a Emenda no 1. Oficie-se.

Requerimento n° 155/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando
ao Secretário da Saúde esclarecimentos sobre os motivos que têm
levado o referido órgão a atrasar os pagamentos do SUS aos
hospitais credenciados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Tereza Lara
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solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 30
minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputado Rêmolo
Aloise, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV
Assembléia, inscrevi-me para falar sobretudo sobre dois assuntos:
primeiro, para solicitar, num requerimento, que seja inscrita, nos anais
desta Casa, a reportagem do jornal "Estado de Minas" referente às
posições do Papa João Paulo II diante da Guerra do Iraque. Essa
imagem do Papa, que fazemos questão de mostrar, realmente
demonstra a dor desse grande líder, não só da Igreja Católica, mas
agora de todo o mundo, que tem envidado todos os esforços,
primeiramente para que não houvesse essa guerra e, agora, para que
ela termine. Aliás, não é uma guerra, mas uma invasão. E, nesse
jornal, do dia 3 de abril, o Papa tem uma fala profética. Ele diz: "Deus
terá a última palavra". O Papa João Paulo II disse aos peregrinos, na
Praça de São Pedro, que a história não está nas mãos das potências
opressoras. E eu gostaria de ler essa breve mensagem, porque, como
disse, faço questão que esteja registrada nesta Casa, porque são
palavras proféticas. Nós também acreditamos e temos a certeza de
que, pela fé, os opressores cairão. Acreditamos que teremos um
mundo em que haja justiça, em que não existam opressores nem
oprimidos, em que reine a paz alicerçada na justiça. (- Lê:)

"O Papa João Paulo II disse ontem aos fiéis presentes à tradicional
audiência pública das quartas-feiras, na Praça de São Pedro, que a
história não está nas mãos do destino, do caos ou das potências
opressoras, e os convocou a manter viva a esperança diante do mal,
porque Deus, que é justo e forte, é que terá a última palavra.

O Pontífice, que em maio completará 83 anos e que nas últimas
semanas parece ter recobrado o vigor físico e a voz firme para
enfrentar a catástrofe da guerra que ameaça o mundo, procurou
explicar aos católicos o silêncio de Deus: que pode ser fonte de
perplexidade e até pode ser considerado escandaloso por aqueles
que não o compreendem. Apesar de seu silêncio, Deus fará surgir um
mundo novo, uma era de liberdade, de saúde e abrirá os olhos dos
que não vêem. Utilizou em seu sermão palavras do Profeta lsaías,
para transmitir esperança à humanidade e aos cristãos em particular,
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no 14° dia da Guerra do fraque.

João Paulo II propôs uma meditação sobre o cântico em que o
Profeta lsaías se refere ao silêncio de Deus. O profeta nos torna
conscientes de que, mesmo quando Deus parece calar diante da
opressão, da injustiça ou outra forma de mal que acomete o homem,
não deixa de amá-lo e sai em sua ajuda, sempre, se o homem se
dirige a ele com confiança. Suas últimas palavras foram ditas em
polonês para peregrinos da sua terra natal.

Pesaroso pelas imagens de destruição que têm chegado nestes dias
do Golfo Pérsico e pelas vítimas inocentes do conflito, João Paulo II
havia implorado ontem, novamente, em favor da paz.

O Vaticano se mostra fortemente crítico não só em relação à guerra,
mas também em relação à liderança iraquiana exercida por Saddam
Hussein, ao qual também responsabiliza por não ter facilitado uma
solução diplomática para o conflito. A Igreja Católica teme que a
guerra gere um choque de religiões e acabe por converter um ditador
sem escrúpulos em herói, disse o jesuíta Pe. Borromeo, que dirige a
Rádio Vaticano.

A diplomacia do Vaticano que, apesar de seus esforços, não
conseguiu impedir o início do conflito, continua preocupada com o
cenário do pós-guerra, com as relações com os países árabes e com
o futuro institucional do Iraque. A Santa Sé considera indispensável
entabular novas e mais construtivas relações com os países árabes e
ajudar os povos mais pobres para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária, disse o Cardeal Camillo Ruini. Essa, segundo o
cardeal, é a única maneira de favorecer, de modo pacífico, o
desenvolvimento de processos de democratização nas nações
oprimidas pelas ditaduras, acrescentou o prelado."

Solicitamos que fique registrada, nesta Casa, para a posteridade, a
profecia de que nações opressoras não serão vitoriosas. Muitos
países e potências caíram durante a história da humanidade. Com
certeza, isso se repetirá.

Acreditamos que poderemos ter novos céus e terras construídos
com base na justiça, na fraternidade. E momento de sofrimento, mas
não podemos perder a esperança.

O Papa João Paulo II tem sido presença de esperança, e não só de
palavra. Precisamos construir justiça em nosso meio, no País, na
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Nação, para que haja justiça, paz e fraternidade quando cessar a
guerra.

O Deputado Rogério Correia, Líder do nosso bloco, e o Deputado
• Sargento Rodrigues têm demonstrado coragem e competência para
acompanhar a situação carcerária no País. O Deputado Weliton Prado
esteve recentemente na Argentina e viu que, mesmo com a crise que
o país atravessa, o sistema penitenciário é mais avançado.
Precisamos aproveitar a situação de conflito para solucionar o
problema.

Queremos encaminhar requerimento com assinatura da grande
maioria, se não de todos os Deputados, ao Sr. Nilmário Miranda, para
que ações imediatas e concretas do Governo Federal, dos municípios
e dos Estados sejam tomadas. A solução não é complexa, mas é
urgente.

Gostaria de reforçar o que disse V. Exa. sobre o fato de a Mesa
estar tomando providências. Espero que o Governo do Estado tome
providências, não permitindo que haja perda do controle da situação,
que vidas sejam riscadas e que haja mortes, como tem havido.

Queremos somar esforços e solicitar que esta Casa não permita que
medidas sejam proteladas. Solicitamos aos governantes estaduais
que orientações dos experientes na área sejam seguidas e que vidas
sejam respeitadas.

O Deputado André Quintão (em aparte)- Obrigado, Deputada Maria
Tereza Lara. Parabenizo-a pelo seu pronunciamento, em que expõe
de forma muito explícita e sincera o nosso acordo, a nossa adesão às
reflexões e aos princípios levantados pelo Papa João Paulo II, com
relação a essa barbárie, essa invasão estúpida feita pelos Estados
Unidos.

Lembro, também, que alguns episódios têm extrapolado os limites,
as regras e as convenções internacionais, porque até em momentos
de guerra existem acordos, espaços de negociação e determinadas
regras de comportamento, como as de não se admitirem
procedimentos que ultrapassem o respeito humanitário, de se garantir
a cobertura jornalística, a fim de que a população tome conhecimento
dos fatos ocorridos nos espaços de conflito bélico. Nas últimas horas,
estamos presenciando a morte de jornalistas, que estão no exercício
do seu trabalho profissional, vinculados ao livre exercício de
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divulgação das notícias. E o direito ao livre exercício profissional.
Ficamos muito chocados com isso. No entanto, os representantes dos
Estados Unidos, como resposta, dizem que estão numa guerra, Mas,
mesmo na guerra, o direito à cobertura jornalística deve ser
preservado. Manifesto a minha solidariedade aos trabalhadores, que,
de certa maneira, fazem a cobertura desses momentos de guerra.
Preferimos a paz permanente. Mas, enquanto isso não ocorre, como
tanto deseja o Papa João Paulo li, esperamos que o direito básico dos
profissionais seja respeitado. Daqui a pouco, bombardearão a Cruz
Vermelha e dirão que isso é normal, porque estão em guerra e
querem depor Saddam Hussein.

Deputada Maria Tereza [ara, também manifesto irrestrita
solidariedade aos Deputados Rogério Correia, Líder da nossa
bancada, e Sargento Rodrigues, que, na Comissão de Segurança
Pública, têm feito um trabalho muito sério e digno. Reitero que o
Presidente desta reunião, Deputado Rêmolo Aloise, está tomando as
providências da Mesa junto ao Governo do Estado. Ao discutirmos tais
ameaças, discutimos não apenas a questão pessoal, a preservação
de vidas humanas, mas também a defesa e o fortalecimento do
Legislativo Estadual. A atitude séria e digna dos Deputados Sargento
Rodrigues e Rogério Correia está motivando essa reação em cadeia,
essas ameaças e ataques, ou seja, o Poder Legislativo está
cumprindo seu papel. As ameaças, portanto, não estão sendo
dirigidas somente a parlamentares, mas ao livre exercício da atividade
legislativa no Estado. Infelizmente, no Brasil, costumamos colocar a
tranca depois de a porta ser arrombada. Os Deputados têm
conhecimento das medidas que podem e devem ser tomadas. Não é o
caso de serem explicitadas publicamente, mas várias medidas já
poderiam estar sendo tomadas pelo Governador e pelo sistema de
segurança pública, a fim de preservar não só a integridade física dos
parlamentares, mas também a independência, a autonomia e o livre
exercício da atividade parlamentar.

Cumprimento-a também, Deputada Maria Tereza [ara, por seu
brilhante pronunciamento, tratando de questões importantes para
Minas Gerais e o mundo.

A Deputada Maria Tereza Lara - Obrigada, Deputado André Quintão.
Reafirmo o meu apelo ao Governador, a fim de que medidas urgentes
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sejam tomadas e possamos sair desse caos em que se encontra o
sistema penitenciário de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Agradecemos V. Exa. e o
Deputado André Quintão pelas palavras de apoio. Trata-se de
situação difícil. Precisamos continuar nosso trabalho, apesar dos
perigos que envolvem determinadas investigações. Hoje pela manhã
tivemos a oportunidade de fazer discussão pormenorizada sobre o
problema da segurança pública, especialmente no que se refere às
penitenciárias mineiras, que, aliás, refletem a dificuldade de todo o
País. Por força da própria pressão existente no Rio de Janeiro e em
São Paulo, fatos semelhantes aos de lá começam a acontecer nas
nossas penitenciárias. No caso da Nelson Hungria, vimos uma facção
do crime organizado tomando literalmente o presídio e exercendo seu
poderio internamente, através de celulares e outros instrumentos, e
externamente, comandando suas forças do lado de fora.

A Comissão de Segurança Pública começou seus trabalhos
praticamente neste ano, apesar de, no ano passado, ter sido criada e
ter realizado sua primeira reunião. Tenho a certeza de que muito
contribuirá para a construção de uma política de segurança pública
para Minas, visto que não a temos. Com relação ao sistema prisional,
ocorre o mesmo, é caótico e precisa de reformulações. E o que
buscamos.

Infelizmente, nas denúncias recebidas, passamos por percalços e
recebemos ameaças. Agradeço, pois, a solidariedade da Deputada,
dos meus colegas de bancada e dos demais parlamentares. Hoje o
Deputado Rêmolo Aloise levou essa discussão à Mesa. Esperamos
que o Governador possa inteirar-se desse problema, que é real.
Precisamos que a Secretaria de Defesa Social, a Subsecretaria de
Administração Penitenciária e a Polícia Civil, através do Dr. Otto. nos
dêem cobertura para continuarmos desenvolvendo nossas atividades,
ajudando a melhorar o sistema de segurança em nosso Estado.

Quanto à guerra no Golfo Pérsico, assunto abordado por V. Exa. no
início do seu pronunciamento, sabemos que os EUA justificam o
ataque alegando a existência de armas químicas de destruição em
massa no Iraque, acreditando que sua intervenção evitará o
alastramento do terrorismo. O poderio militar norte-americano tem
supremacia absoluta. Se juntarmos todos os países do mundo, não
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chegaremos perto de sua força bélica. Fazem um verdadeiro
massacre no Iraque, buscando destituir um regime que não nos cabe
defender, o que não significa que possam julgar regimes existentes e
exigir instituição de outros. As armas químicas não apareceram. Caso
isso aconteça, ninguém acreditará que estavam nas mãos de Saddam
Hussein, e poderemos, inclusive, supor que tenham carimbo "made in
usa". Fabricadas no Iraque é que não seriam, senão já teriam
aparecido.

Ontem as imagens de um garoto iraquiano de 12 anos, com os
braços mutilados e o corpo queimado, dizendo que não poderia mais
realizar seu desejo de ser médico porque perdera as mãos, reforçam
nossa necessidade de repudiar ações desse tipo. A imprensa sofreu
esse bombardeio, denunciou, mas a imagem do menino chocou o
mundo; infelizmente não foi capaz de chocar o império americano, em
especial o Presidente Bush, mas deixa claro que é necessário
repudiar esse tipo de atitude e agressão que os EUA prometem repetir
quando e onde julgarem necessário. Por isso parabenizo V. Exa. por
não desistir de abordar esse assunto. Não podemos assumir como
algo comum o tipo de massacre feito contra os iraquianos. Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Muito obrigada, Deputado Rogério
Correia. Gostaria de registrar que os jornais publicaram a morte de, no
mínimo, 12 jornalistas. Além de toda essa situação com civis,
crianças, mulheres e idosos, há a imprensa do mundo inteiro
indignada com essa situação, que repudiamos. Serão vozes que irão
clamar mais alto contra o poderio bélico dos EUA e essa opressão
que não admitimos mais em pleno século XXI.

Para encerrar, gostaria de mencionar outro assunto, que iniciei em
aparte a um Deputado desta Casa. Estivemos em Divinópolis sexta-
feira passada, com o objetivo de visitar a unidade federal do CEFET,
pois tínhamos informações de que estava sendo suspenso um
convênio com aquela casa de ensino. E inegável a importância do
CEFET não só para Divinópolis, mas para toda a região Centro-Oeste.
Essa escola conta, atualmente, com cursos de eletromecânica,
calçados e vestuário, e com projetos de expansão para metalurgia,
informática, construção civil e eletroeletrônica. Hoje, por iniciativa do
seu Diretor, Prof. Josias, haverá, às 191h30min, uma reunião entre
lideranças locais, ligadas à Igreja, ao poder público e a movimentos
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sociais organizados, e Vereadores, com o objetivo de elaborar um
documento em defesa do CEFET que será entregue ao Secretário de
Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação, no
próximo dia 5 de abril, com nossa presença e de outros líderes
políticos. Registro a iniciativa do Vereador Manuel Cordeiro, do PT de
Divinópolis, que apresentou na Câmara Municipal requerimento
aprovado por unanimidade, em defesa do CEFET. O Governo Federal
é do PT, em coligação com vários outros partidos. E um Governo que
defendemos e elegemos, mas sempre defendemos a mobilização
popular. E não será porque o Governo é nosso que não defenderemos
essa mobilização. O povo organizado tem todo o apoio deste
Governo, para mostrar quais são as verdadeiras prioridades, como
acontece com o Orçamento Participativo e os conselhos. Estaremos
ao lado desses movimentos organizados, e não só para defender o
CEFET de Divinópolis, pois temos mais seis unidades dessa escola
em Minas Gerais.

O próprio Governo Federal abriu as portas e solicitou aos
movimentos organizados e à população brasileira ajuda para
governar, para que tenhamos não só democracia representativa, mas
também atuante, direta, em que o povo aponte as verdadeiras
prioridades.

Sabemos que a suspensão dos convênios é temporária, até para
que sejam estabelecidas as verdadeiras prioridades. Muitas unidades
não são públicas, são privadas, mas têm o direito de reivindicar esses
recursos. Sabemos também que, no Brasil, temos de investir
prioritariamente na rede pública, seja municipal, estadual ou federal,
porque precisamos atender as camadas sociais que mais precisam de
educação e estão excluídas. Muitas vezes, os critérios de ingresso na
universidade pública privilegiam os que já possuem recursos
financeiros para pagar a universidade.

Queremos somar forças às lideranças do Estado, que defendem a
escola pública, e aos Deputados, para buscar solução para o caso do
CEFET de Divinópolis. Tomamos a decisão de entrar com
requerimento na Comissão de Educação para discutir a questão dos
recursos para a construção do prédio do CEFET, necessária para
ampliação dessa escola.

Visitamos na UNEST, ligada à UEMG, o Prof. Gilson. Esta é uma
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universidade estadual, mas, por enquanto só no nome. Precisamos
dar passos concretos em defesa da UEMG. Trata-se de uma luta
suprapartidária, para que os nossos jovens possam ter direito à
universidade. Vários Deputados mencionam que a grande demanda
nos gabinetes é não só por vagas, mas por bolsas de estudo nas
universidades. Temos de somar esforços para termos universidade
pública e gratuita; e se não a podemos ter de imediato, que seja um
processo gradativo, em que consigamos recursos para bolsas parciais
até chegarmos ao ideal.

Visitamos também os companheiros da Renovação Carismática, que
fazem importante trabalho de recuperação de dependentes químicos,
na comunidade Casa, Esperança e Vida; e também o CAIO, no Bairro
Serra Verde, onde conhecemos o Projeto da Associação Comunitária
Esporte, Lazer, Arte e Cultura - ASSELAR -, e o maravilhoso trabalho
de esporte e lazer, realizado por voluntários com os jovens, que evita
sua ida para o crime ou para as drogas e lhes proporciona momentos
de lazer e recuperação.

Falamos, na Rádio FM 88.5, sobre o momento que vivemos e o
nosso desejo de nos unir ao povo de Minas Gerais e do Brasil para
construir uma Nação onde haja, de fato, respeito a nossa soberania.
Para isso, fazem-se necessários investimentos na saúde, educação e
construção da cidadania. Esses objetivos têm pautado nossa
caminhada.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço a Deputada
Maria Tereza Lara pelo aparte. Fico feliz de estarmos juntos nesta luta
pelo CEFET, UEMG e por outras questões que beneficiam Divinopólis,
no Centro-Oeste mineiro, Minas Gerais e o Brasil.

As questões da educação não podem ser tratadas como causa
isolada de um partido. Há uma situação muito positiva para que
possamos trabalhar juntos, deixando as divergências partidárias de
lado. Por exemplo, o fato de termos pontualmente, em Divinopólis,
uma causa, exigindo-nos grande esforço e sensibilização das
autoridades estaduais, que é a relativa à UEMG, para a qual fico feliz
que haja também disposição de V. Exa. Certamente, teremos
fantástica ajuda não só de V. Exa. como também de sua irmã,
Deputada Federal Maria do Carmo, como hoje manifestamos na
tribuna, à causa do CEFET.
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O CEFET de Divinópolis é uma realidade, produzindo frutos

maravilhosos. Certamente, não pode ser prejudicado por situação de
transição de Governo. Naturalmente, compreendo que se tenha de
rever alguns projetos, porém não generalizando as coisas.

Quero ressaltar a alegria de trabalhar com muitas pessoas, como o
Secretário Manoel Cordeiro, com quem V. Exa. diz ter visitado o
CEFET, que são figuras valorosas, sabem do nosso empenho por
essa causa e lutam para construção da sede do CEFET. Trabalharam
ao meu lado durante muitos anos, ajudando de maneira indireta com
recursos do município, para que a unidade pudesse se fortalecer e,
hoje, formar tantos alunos no Centro-Oeste mineiro.

Nós, que protocolamos e formulamos esse requerimento, queremos
ter a assinatura de todos os Deputados. Colocamo-nos à disposição
para somar, com V. Exa., em requerimentos, visitas, enfim, em toda
essa luta para que Divinopólis, ou seja, a educação no Centro-Oeste
mineiro não seja prejudicada em razão da transição de Governo.
Espero que a sede do CEFET seja construída e estejamos juntos na
luta em defesa da UEMG, da construção de uma Minas Gerais e um
País melhor.

Foi com essa motivação e espírito que viemos para esta Casa.
Tenho grande respeito por V. Exa., pela sua história de vida e de
trabalho que a credencia muito bem para desempenhar grande papel.
Principalmente num momento como este, evidente para o cidadão
brasileiro mais humilde. Minas Gerais já passou por experiências
muito negativas, com disputas entre Governo Federal e Estadual por
nada. E hora de somarmos, estender a mão, ter aberto o nosso
coração, para conseguirmos viabilizar as causas, os sonhos, pelos
quais a população nos elegeu, trazendo-nos a esta Casa. E evidente
que temos divergências partidárias e enfrentaremos disputas eleitorais
em outros momentos. Porém, as causas da educação, segurança,
geração de empregos são razões que devem nos unir.

Nós, em Divinopólis, no Centro-Oeste mineiro, estamos de coração
e braços abertos para receber o apoio, a ajuda de V. Exa. e de toda a
Bancada do PT, estadual e federal, a fim de tornar o CEFET
realidade. Muito obrigado, Deputada.

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço o aparte do Deputado
Domingos Sávio. Sei de seu grandioso trabalho como Prefeito e de



849
seu compromisso com a região. Certamente, a nossa presença tem
esse objetivo. A disputa se dá num momento eleitoral, mas, a partir do
momento em que fomos eleitos pela comunidade, temos maior
compromisso com os principais objetivos deste povo.

Não podemos deixar que divergências ideológicas ou partidárias
impeçam o povo mineiro de receber ajuda e apoio necessários.
Temos, neste momento, um tempo realmente importante, e tenho
certeza de que os mineiros serão beneficiados com as políticas
públicas do Governo Federal, porque esse é o seu compromisso. O
Governo Lula foi eleito com o objetivo de inverter prioridades, de
tomar medidas necessárias para que, depois, possa haver recursos, e
para que o povo brasileiro possa ter seus direitos garantidos. E um
dos direitos prioritários, certamente, é o direito à educação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Carlos Andrada solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados
colegas, telespectadores da TV Assembléia, não poderia iniciar sem
lazer coro com os demais parlamentares no que diz respeito às
ameaças sofridas pelos integrantes da Comissão de Segúrança
Pública, instalada nesta legislatura, embora sua criação tenha se dado
na legislatura passada, que representa avanço constitucional bastante
significativo. Esse avanço configura-se justamente na reação do crime
organizado e como conseqüência do trabalho desenvolvido pelos seus
parlamentares. A reação dos bandidos, vamos assim dizer, reforça e
reafirma o acerto desta Assembléia na constituição dessa Comissão.

Tenho plena certeza de que a Mesa, como sempre fez em episódios
semelhantes, dará a cobertura necessária e de acordo com o rigor
legal para que os Deputados possam executar o seu trabalho com
tranqüilidade e segurança, não apenas do parlamentar, mas do
trabalho, da representação popular, que precisa estar bem alicerçada
para poder cumprir a sua finalidade. No caso especifico da Comissão,
trata-se de enfrentar os desafios colocados à sua frente e de construir
sugestões alternativas para que todos possamos enfrentar o grave
problema da segurança, hoje instalado em todo o Brasil.
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Também não poderia deixar de registrar, antes de iniciar a minha

fala, um fato que muito nos alegra, integrantes que somos da Bancada
do PSDB. Na condição de Líder da Bancada e do BPSP, saúdo os
novos colegas que ingressam no PSDB: Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Olinto Godinho, Luiz Fernando Faria e Bonifácio Mourão. Alguns
já se filiaram, e outros, com a decisão de integrar o partido já tomada,
estão construindo sua caminhada democrática e partidária. Em nome
do PSDB e do Bloco, saudamos e desejamos boas-vindas a esses
colegas, que continuarão a trabalhar pelo desenvolvimento do Estado,
como sempre fizeram nesta Casa, e a apoiar as iniciativas pioneiras
do Governador Aécio Neves, neste momento em que Minas vive
graves dificuldades.

Estaremos completando, amanhã, 100 dias de Governo, 100 dias da
administração Aécio Neves. E preciso fixar, pelo menos em leitura
bem objetiva, três aspectos que consideramos importante destacar
nesses pouco mais de três meses de Governo.

Primeiro, as ações no campo administrativo, com a reforma
implementada pelo Governador Aécio Neves, já no início do seu
Governo. No entanto, mesmo antes da posse, o Governador eleito,
sem perder tempo, já desenhava os contornos dessa providência.
Solicitou ao então Governador Itamar Franco que encaminhasse o
projeto à Assembléia para que tramitasse mais rapidamente. Assim,
ao ser empossado, estaria de posse também da delegação de
poderes desta Casa para realizar com maior rapidez essa reforma.
Não é preciso dizer que o formato do poder público, sobretudo da
máquina administrativa - aí não me refiro apenas ao Governo Estadual
ou Federal, mas também ao Municipal e a todo o setor público - se
encontra em estado de exaustão. A nossa organização estatal é
ultrapassada, retrógrada, lenta, não consegue enfrentar os desafios
colocados à sua frente com rapidez, energia e eficiência. Essa
reforma administrativa vem tentar, pelo menos naquilo que é possível
na ótica do Governador Aécio Neves, fazer o máximo dentro do
espaço restrito, porque a nossa legislação estadual não permite um
desenho mais arrojado em virtude do engessamento constitucional
federal. Vivemos em uma Federação engessada pela Constituição
Federal. Mas temos espaço para agir, e dentro desse espaço o
Governador, para não perder tempo, agiu com determinação e
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implementou uma reforma ousada, diminuindo o número de
Secretarias, de órgãos e redesenhando a vinculação de órgãos da
administração indireta a outras Secretarias, de modo a dar um perfil
mais moderno, atual, eficiente e ágil ao Governo do Estado. Não que
essa reforma, por si só, significasse a economia e o enxugamento
necessário para fazer frente ao enorme déficit público. E lógico que,
ao enxugar a máquina, contribui também para a diminuição das
despesas, mas o grande objetivo dessa reforma é justamente dotar o
Estado de condições práticas e administrativas para enfrentar o
grande problema social, educacional, da segurança, das estradas do
nosso Estado, da saúde pública, enfim, os grandes problemas que
afetam os mais variados setores da sociedade. De modo que a
reforma teve o mérito de procurar dar ao novo governante
instrumentos para que possa implementar esse trabalho e iniciar, de
fato, uma ação administrativa arrojada que lhe ofereça condições de
enfrentar os problemas surgidos.

Outro aspecto importante é a questão financeira e orçamentária.
Nos últimos anos Minas tem convivido com déficits astronômicos. O
Estado tem gasto mais do que arrecada. Todo final de ano vem a
história de o Governo não ter recursos para pagar o 130 salário. Isso já
se tornou rotina na vida do servidor. Nos últimos anos essa história
vem sempre à tona porque o Estado, administrando mal suas finanças
e gastando mais do que tem, ao final do ano, na hora do fechamento
das contas, provoca um enorme déficit e gera problemas para o
funcionalismo, para os fornecedores do Estado que não recebem em
dia, para os municípios que firmam convênios com o Estado, geram
expectativa na sua comunidade com esses convênios e não recebem
os recursos para implementar as obras contratadas. De modo que,
nos últimos anos, a credibilidade do Estado tem sido abalada por falta
de cumprimento e rigor nos seus compromissos.

Nesses 100 dias, o Governador Aécio Neves agiu de forma
determinada, mostrando que Minas vive uma nova sistemática, um
novo tempo. Essa história de orçamento virtual e mentiroso vai ter fim,
a exemplo do que já ocorre na administração Aécio Neves. O corte
implementado pelo Governador não foi, na verdade, de investimentos,
porque não tirou dinheiro de lugar nenhum. Esse dinheiro não existia,
porque era fruto de construção virtual, que colocava no orçamento, no
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papel, receita que não aconteceria. Previa-se receita enorme, que
no final do ano não ocorreria.

Em cima dessa receita hipotética, mentirosa e virtual, o Estado, no
passado, vinha assumindo compromissos. As pessoas de boa-fé
acreditavam que o Estado estava assumindo compromissos com
lastro financeiro para poder honrá-los. Na verdade, isso não vinha
acontecendo. Então o Governador Aécio Neves, de forma muito clara,
disse que o Estado vai gastar aquilo que tem para gastar. E o que
estava no orçamento como figurativo, como invenção e mentira, o
Governador expurgou com o corte que está implementando. Começou
a dotar o Estado de instrumento orçamentário real e positivo.

Então, daqui em diante, vamos saber que qualquer fornecedor ou
município que venha a firmar contrato e convênio com o Estado, terá,
no momento da assinatura, a certeza de que o Estado vai honrar
aquele compromisso. Se não houver recursos, não serão assumidos
compromissos. E preciso um ato de coragem política administrativa.

Parabenizamos o Governador Aécio Neves por essa atitude real,
verdadeira, positiva e sincera diante do povo mineiro, por essa postura
que, muitas vezes, é incompreendida, mas que tem o seu mérito,
porque o povo saberá reconhecer as ações responsáveis dos homens
públicos mineiros e brasileiros, sobretudo nesse momento de
dificuldade por que passa a Nação.

Outro aspecto importante está no campo político. O Governador,
como homem de origem política e de atuação parlamentar, tendo
presidido, com muito brilhantismo, a Câmara Federal, iniciou seu
Governo com ampla articulação política, de modo a dar ao Estado, ao
seu Governo amplo apoio e base de sustentação que lhe possibilitem
caminhar com mais rapidez e vigor em busca dos seus objetivos.
Construiu na Assembléia uma base de sustentação sólida e
consciente, que gira em torno de 60 parlamentares e vem lhe dando
sustentação nessa fase inicial do Governo. Isso é fundamental para
que possa ter a tranqüilidade necessária para ousar. Esse Governo
tem ousado, sem se utilizar da mídia e sem buscar destaque para
suas ações.

Dentro dessas ações queremos destacar o plano de segurança
lançado pelo Governador, sem dúvida um dos completos e
abrangentes já apresentados por um governante em todo o País. Essa
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ação foi muito elogiada até no plano federal. Muitas dessas ações
serviram de modelo de inspiração para ações federais e
aconselhamento em outros Estados. Para quem espera ação de
impacto, provocando a sensação de que a segurança em 24 horas
será um problema resolvido em 24 horas, para esses que muitas
vezes querem um apelo demagógico esse plano não servirá. Trata-se
de um plano que contém ações de curto prazo, com efeito imediato,
mas tem ações de médio e longo prazo. E um plano articulado.

Nessa sistemática, colheremos frutos positivos contra o crime
organizado, contra a insegurança. Haverá incentivo às Polícias Militar
e Civil, possibilidade de todos os órgãos e setores da Administração
apresentarem à sociedade ganhos palpáveis, não apenas manchetes
de jornais.

Parabéns ao Governador, que, de forma articulada, lançou o plano
de segurança. Estabeleceu datas e metas para que as etapas possam
ser cumpridas.

Diante do balanço dos 100 dias do Governo Aécio Neves, cito
alguns problemas mais da ótica política que administrativa, econômica
e financeira. Trata-se dos bloqueios impostos a Minas pelo Governo
Federal, que não quer resolver o problema a favor das finanças do
Estado. Entendemos ser a questão política, porque Minas faz o dever
de casa de maneira clara. Aécio Neves reduziu despesas em mais de
R$1.000.000.000,00 para fazer um Governo moldado em um
orçamento real, factível, gastando apenas o que arrecada. Enxugando
a máquina com enorme esforço, honra os compromissos assumidos.
Todavia encontra, na contramão, o bloqueio de verbas e palavras
desanimadoras. Minas busca o equilíbrio fiscal, segue à risca as
determinações, sacrifica e corta gastos, e o Governo Federal, em vez
de incentivar, de propor, por exemplo, uma carta de intenções com
prazo estipulado para atingir metas, não estabelece nenhuma
possibilidade. O Governo Federal apenas diz: "Enquanto não estiver
adimplente e rigorosamente em dia, nos parâmetros federais, Minas
não terá nada", decisão eminentemente política. Existem instrumentos
legais e administrativos dos quais o Governo Federal pode dispor para
aliviar, incentivar e apoiar a boa ação administrativa do Governo
Estadual. Não entendemos esses bloqueios, em torno de
R$6.000.000,00. Na próxima sexta-feira serão R$24.000.000,00
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bloqueados. O Governo Federal nega-se a dar o aval para que
Minas receba recursos do Banco Mundial, da ordem de
US$70.000.000,00, destinados à aplicação no Programa de Apoio aos
Pequenos Produtores, PAPP 2, dirigido ao Jequitinhonha e ao Norte
de Minas.

Esses recursos estão à disposição de Minas; foram planejados,
conquistados e precisam apenas do aval do Governo Federal, que
sabe ser tranqüilo, já que Minas, nesses 100 dias, vem cumprindo à
risca as determinações federais, em busca do seu equilíbrio fiscal, e
tem condições de honrar esses compromissos. Entretanto, o Governo
Federal vem fazendo corpo mole, dificultando e fazendo com que
Minas possa perder esse momento e, conseqüentemente, essas
verbas, que estão destinadas a uma região carente do Estado.

Neste momento, queremos aproveitar o clima positivo gerado pelo
esforço do parlamento. E importante que a Oposição faça seu
trabalho, fiscalizando, criticando e apresentando alternativas. Essa
tem sido a linha do PT e do bloco que integra. E uma linha positiva por
apresentarem suas críticas e suas alternativas, sem, entretanto,
criarem obstáculos para a boa ação administrativa.

Por isso, fazemos um apelo à Bancada do PT, Partido do Presidente
da República, para que, como parcela integrante do Estado e
representativa do povo mineiro, ajude-nos e ao Governador, não a
suspender os bloqueios do seu Governo, mas os que prejudicam
Minas Gerais e seu povo. Ajudem o Governador Aécio Neves, no seu
contato com o Presidente da República, a conseguir o aval para que
os US$70.000.000,00 possam chegar ao Jequitinhonha e ao Norte de
Minas.

Peço que nos apóiem nessa tarefa, porque, obviamente, sendo uma
construção política, aqueles que estão mais próximos do governante
têm mais acesso, facilidade e maior credibilidade para fazer os
encaminhamentos.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Andrada, acompanhando seu pronunciamento e já entrando no
assunto da avaliação inicial dos primeiros dias do Governo Aécio,
gostaria de registrar, que valem, tanto para esse Governo e o de Lula
quanto para qualquer governo, acompanhamento e prudência em
relação às primeiras medidas e iniciativas, às heranças encontradas.
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Na condição de Partido de oposição não vamos cobrar, de uma

vez só, todas as promessas de campanha. Algumas poderiam estar
melhor encaminhadas, como é o caso do plano de carreira para a
área de educação. Esse é um compromisso desta Assembléia
Legislativa e do Governador Aécio Neves, pois sabemos da
importância da valorização dos trabalhadores da educação para o
sistema estadual de educação e também das dificuldades financeiras
do Estado. Entretanto, o servidor não pode ser penalizado, nem a
educação. Esse é um assunto importante, e a Assembléia, junto com
o Governo do Estado, deve dar-lhe encaminhamento mais ágil, para
podermos sinalizar positivamente para a área de educação.

A questão da negociação é uma causa de todos nós. Minas Gerais
encontra-se em situação difícil, do ponto de vista das finanças
públicas. Sem dúvida, o conjunto da dívida é alto, o déficit anual
previsto e' "inadministrável", portanto, devemos ter muita
responsabilidade com relação às medidas internas e a esse processo
de renegociação.

Ressalto que esse processo já vem se arrastando há muito tempo;
não é novidade do Governo Lula.

O próprio ex-Governador Itamar Franco passou por longo e penoso
processo de renegociação e de tentativas, de idas e vindas em
relação ao Governo Fernando Henrique que, muitas vezes, em nome
até do embate e da animosidade política, não fez com que recursos
importantes, no início e no meio do Governo, viessem para o nosso
Estado. No final, houve certa recomposição, com algum, avanço. Esse
espírito e essa boa vontade do Governo Lula existem. E evidente que
esses critérios não foram adotados apenas para Minas Gerais. A
equipe técnica adotou-os em razão da situação federal dramática
deixada de herança pelo Governo anterior. Esses critérios valem para
todo o Brasil, até mesmo para algumas Prefeituras administradas pelo
PT, que também precisam desse aval e que tiveram restos a pagar
cortados, como aconteceu em Minas. Essa situação aflige a todos.
Essa movimentação do Congresso, como o trancamento de pauta no
Senado e na Câmara dos Deputados - sem se dizer que foi motivada
por isso -, era desnecessária porque o Governador tem bom diálogo
com o Presidente. Tenho a certeza de que o interesse de Minas
estará na frente de qualquer divergência político-partidária.
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Estou certo de que - e não se trata apenas da minha opinião,

como também da do nosso Líder Rogério Correia - a Bancada do PT
está rigorosamente à disposição para, junto com todas as forças
políticas do Estado, discutir a situação de Minas e dos municípios
mineiros em relação ao Governo Federal. Para não dizer que nesses
três meses não devemos elogiar e tecer alguns comentários positivos
quanto às iniciativas do Governador, afirmo que a transformação do
CONSEA em lei e a nomeação do Bispo Dom Mauro Morelli para
presidir o Conselho de Segurança Alimentar do Estado foram medidas
muito importantes. Essa é a sintonia, é a sinergia necessária entre o
poder público estadual e federal, visando a tornar Minas Gerais mais
justa e democrática. Contem com a Bancada do PT.

Mais uma vez, faço um apelo. Os professores e funcionários da
educação estão clamando por um plano de carreira que permita
progressão, avaliação e estímulo maior. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a interferência
oportuna, sensata e abrangente do colega, trazendo contribuição para
o nosso raciocínio. Tecerei um comentário para cada assunto.

O embate do Governo passado com o Governo Federal foi, sem
dúvida, um grande problema, porque o ex-Governador não negociou,
mas rompeu com o Governo Federal, iniciando-se uma batalha que
colocou dois pólos em posição de guerra e conflito permanente, em
que não havia diálogo, sacrificando o Estado, que perdeu a
oportunidade de construir políticas públicas que pudessem favorecer a
sociedade mineira. O Estado perdeu pelas oportunidades
desperdiçadas, não construiu nada de novo e ficou brigando por algo
que não saiu do papel. O Governador Aécio Neves assumiu o
Governo, herdando todo o passado carente de ação. O Estado não
agiu, e os problemas cresceram, porque, mesmo com ações, o Estado
pode não dar conta de resolver os problemas. O Governador Aécio
Neves assumiu o Governo com uma atitude completamente diferente
de Itamar Franco, dialogando e encontrando-se com o Presidente,
buscando entendimentos e cumprindo o seu dever, em vez de criar
um conflito com o Governo Federal. Ao contrário, Minas se enquadrou
nas medidas propostas pelo Governo Federal e vem fazendo seu
"dever de casa". Como prêmio, recebe um tratamento igual ao dado, à
época, ao Governo Itamar pelo Governo Federal. Não dá para
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entender isso. O comportamento de Minas mudou, o
comportamento do Governador mudou, mas o comportamento do
Governo Federal com o Estado continua o mesmo. Os bloqueios
continuam, a falta de aval continua. Diante disso, Minas vem perdendo
ou começa, dentro do quadro que se instala, a perder oportunidades.
Por isso, fazemos um apelo à Bancada do PT a fim de que ajude a
construir, junto ao Governo Federal, uma visão diferente para Minas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo-o por fazer um balanço dos 100 dias do Governo Aécio
Neves, o que é importante. Prometo-lhe que também faremos um
balanço tanto dos 100 dias do Governo Lula quanto dos 100 dias do
Governo Aécio Neves, mas em outra oportunidade, para que V. Exa.
possa continuar sua explanação.

V. Exa. fez um apelo à Bancada do PT, solicitando apoio com
relação ao bloqueio de verba mensal. Nossa bancada está aberta a
essa questão. Precisamos discutir como o Governo Federal pode
ajudar Minas Gerais. Minas está realmente necessitada. Há uma
concordância entre nós de que há uma necessidade financeira do
Estado, que vive um processo de empobrecimento, em que os gastos
e o custeio são maiores do que a arrecadação. Isso não é de hoje,
mas não nos cabe discutir esse ponto. Certamente o acordo feito
entre o ex-Governador Eduardo Azeredo e o Governo Fernando
Henrique Cardoso apertou financeiramente, e muito, o Estado. Não foi
benéfico para Minas Gerais.

Realmente, o montante a ser pago mensalmente é muito grande.
Penso que o Governador Eduardo Azeredo junto com o Presidente
Fernando Henrique fizeram esse acordo, pensando em mais uma
eleição, quando essa dívida poderia ser paga, quem sabe?, com o
restante da venda das ações da CEMIG, os outros 2/3, e com a venda
das ações da COPASA. Seria feito um acordo financeiro, e Minas
Gerais, vendendo as ações das estatais, sobreviveria a ele.
Felizmente, isso não foi feito. O ex-Governador Eduardo Azeredo
perdeu as eleições, e o Governador Itamar Franco assumiu a atitude
de salvaguardar a CEMIG e a COPASA, em meu entender, para o
bem do Estado.

Tenho uma interpretação política diferente da de V. Exa. O
Governador Itamar Franco - não tenho procuração para fazer sua
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defesa - encontrou uma situação também distinta. O Governo
Federal de Fernando Henrique Cardoso, submetido aos anseios de
uma política internacional ajustada pelo FMI, executava um projeto
não de construção da Nação brasileira, mas da entrega do País aos
interesses do capital estrangeiro. Assim, as privatizações e outros
modelos eram a nós impostos.

O Governo Itamar Franco se rebelou contra isso na defesa do
nacionalismo. Colocou-se, portanto, contrário ao acordo. Não
concordou que este fosse cumprido à custa da venda das ações das
nossas estatais e da privatização das duas que restavam: a CEMIG e
a COPASA. Houve um choque ideológico e de interesses. Diria que o
Governo entreguista de FHC enfrentou, por parte do Governador
Itamar Franco, um sentimento político oposicionista, que era o reflexo
não só do pensamento do povo mineiro, mas também do pensamento
do Brasil inteiro.

Tanto que, passados oito anos, o Governo Fernando Henrique foi
rejeitado nas urnas, como pudemos perceber, e, felizmente, inicia-se
um novo processo no Brasil.

O Governo Aécio se inicia com uma postura diferente daquela que o
Governo Itamar Franco tinha em relação ao Governo Federal, até
porque se trata de um Governo Federal que quer que os Estados se
insiram num projeto de construção da Nação brasileira. E faz uma
conclamação aos Governadores para a reconstrução do Brasil, com
um projeto próprio de desenvolvimento, em que haja uma afinidade
política que possa unificar até mesmo ações de partidos que são
diferentes e têm ideologias e políticas diferenciadas.

E o caso de acenar para isso. O Governador Aécio Neves aceita
esse aceno, embora com divergências, e possibilita um diálogo.
Estamos dispostos a fazer esse diálogo. Não é que o Governo Lula,
nesse ato de contenção dessas verbas, trata o Governo Aécio Neves
de forma a pensá-lo como um governo de oposição. Não! O problema
é que advém daí uma única postura, que é a do cumprimento dos
acordos feitos, e, neste momento, considera-se fundamental que
esses acordos sejam postos na ordem do dia, apesar das
discordâncias com eles.

O Governo vem cumprindo, embora não concordasse, o acordo feito
com o FMI. Vem sendo obrigado a cumprir, até porque, se não o
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fizesse, pelo menos na situação de hoje, nosso País poderia não
ter condições de, ao fazer esse rompimento, construir uma política
econômica alternativa ao capital financeiro que tivesse sustentação. E,
por isso, aplicam uma política provisória, seguindo esse acordo
estabelecido com o FMI.

Infelizmente, não poderia ser diferente a atitude do Governo Lula
neste momento, embora eu acredite que a grande maioria dos petistas
gostaria que pudéssemos ter um outro tipo de ação, até de
rompimento. Mas isso não seria o mais sábio, neste momento, para o
Brasil.

A mesma coisa acontece em relação aos acordos firmados no
Estado. E um acordo firmado entre o Governo Eduardo Azeredo e o
Governo Fernando Henrique Cardoso estabelece esse bloqueio, que é
o que vem sendo feito. E possível buscar uma alternativa? Acredito
que sim, não simplesmente desfazendo o acordo, mas procurando
alternativas que possam compensá-lo. Essa discussão é possível de
ser feita, e necessária, mesmo porque a situação do Estado é
realmente atípica, devido a esse acordo feito e à não-privatização de
setores importantes, com o que o próprio Governo Lula concorda.

Portanto, cabe sim uma discussão mais política entre o Governo
Federal e o Estado de Minas Gerais. Com essa compreensão, nós, da
Bancada do PT, colocamo-nos à disposição para, junto com o
Governador Aécio Neves, com V. Exa., com o próprio PSDB, embora
partido de oposição, travarmos um debate político que possa fazer
com que o Governo Federal possa contribuir, ainda mais, com o
Estado de Minas Gerais.

O Governo Federal, ao contrário do que V. Exa. afirmou, não está
deixando de aplicar em Minas Gerais possibilidades. A Ministra Marina
veio aqui, fez um acordo importante, vamos injetar finanças neste
Estado, por intermédio do Governo Federal, para programas
importantes na área do meio ambiente. Isso também será feito na
área de defesa social. Também o nosso Secretário procurou o
Governador Aécio Neves.

Há, às vezes, até reclamações de Deputados do PT. Nossos
Ministros e Secretários procuram diretamente o Governador Aécio
Neves e seus Secretários, não se reportando ao PT. Negociam
diretamente, devido ao apreço que se tem pelo Estado de Minas
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Gerais, com o Governo instituído. Isso não existia na época do
Governo Fernando Henrique Cardoso com o Governo Itamar Franco.
Havia, sim, uma proibição de socorro ao Estado. Naquela época, essa
foi a postura do Governo Federal, que não é a mesma postura do
Governo Lula.

Outras ações deverão ser feitas na área de educação, de cultura,
em todas elas. Estamos dispostos, e não poderia ser outra a nossa
função a não ser ajudar o Estado porque reconhecemos como
legítima a vitória do Governador Aécio Neves, embora sejamos de
partidos de oposição. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - No momento em que
me inscrevi para ter o privilégio de aparteá-lo, tive a sensação de vê-lo
ocupando a tribuna, em nome do PSDB, e na outra, o Deputado
Rogério Correia, em nome do PT.

Na condição de representante da Bancada do PDT, queremos
propor a formação do triângulo das Minas Gerais. O PSDB e o PT
viveram, nas últimas eleições, situação característica. V. Exa.
comentava o desempenho do então Governador Itamar Franco. Nós,
de Juiz de Fora, preferimos referenciá-lo como nosso Presidente.
Assumiu posição clara na política em defesa do nacionalismo, sua
maior marca. Tentou resgatar um tema que devemos,
independentemente da sigla partidária, abraçar com carinho, porque é
a revisão do federalismo.

Percebemos, a partir da Constituição, o modelo que os constituintes
brasileiros desenharam. Particularmente nesta Casa, na 4a
Assembléia Constituinte de Minas, procuramos estabelecer a
correlação de forças entre União, Estados e municípios. Pelas
manobras que aconteceram pelo Governo central, cada vez mais,
fugimos do compromisso do pacto federativo.

Recentemente, numa reunião com técnicos da Secretaria da
Fazenda de Minas Gerais, no Governo Aécio Neves, foram mostrados
os números da Secretaria. Em Minas Gerais, entre 1989 e 2002, o
índice inicial de repartição da receita, que era de 32,4%, se reduziu a
22,3%. Em uma década, Minas Gerais deixou de receber quase 1/3
daquilo que lhe é devido pelas transferências obrigatórias e
espontâneas do Governo Federal. A dificuldade de transferência está
na dificuldade econômica que Minas tem. Discordo do Líder do PT,
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quando aponta que talvez essa dificuldade de transferência fosse
fruto do acordo da renegociação da dívida do então Governador
Eduardo Azeredo com o Presidente Fernando Henrique.

Naquele momento, Eduardo Azeredo representou muito bem o
interesse de Minas. Minas pagava taxa mais alta para rolar sua dívida.
Com aval do Governo Federal, conseguiu ter taxa menor.

O caminho é voltarmos a discutir o pacto federativo com inteligência,
dedicação e o sentimento de mineiridade desta Casa. Preocupa-me o
Deputado Antônio Carlos Andrada quando diz que o que assistimos
na Administração Pública brasileira é a visão bipolar. De um lado a
União cada vez mais centralizadora, mais robustecida em sua
arrecadação, com a estratégia terrível que foi a introdução das
contribuições. E a COFINS, a contribuição sobre lucro liquido, a
CPMF, recursos, enfim, específicos para o Governo Federal. De outro
lado, os municípios. Minas Gerais tem 853 municípios, cada um
necessitando fazer convênio com o Governo Federal ou com o
Governo Estadual para atender às necessidades do tesouro
municipal.

A figura do Governo do Estado está desprotegida pela classe
política. Por quê? Infelizmente, os Deputados Estaduais e Federais
vão exercer seus mandatos com um sentimento municipalista muito
forte. Ao se falar na interpretação de uma causa municipal - lembro-
me bem quando votamos a Lei Robin Hood -, há uma efervescência
muito grande com relação ao tema. No Congresso Nacional, em que
se está discutindo a reforma tributária, todos expõem de modo
bastante claro a preocupação com a receita da União, O Estado, o
ente regional, está minimizado nessa visão política do Brasil
federativo.

Considero um privilégio ter V. Exa., representando o PSDB, e o
Deputado Rogério Correia, representando o PT - dois partidos que
chefiam Minas e o Brasil -, ocupando a tribuna. Por coincidência, o
PDT apoiou Aécio Neves para Governador e Lula para Presidente.
Creio que pode nascer nesta Casa um movimento para se resgatar a
idéia do pacto federativo.

Na próxima segunda-feira, esta Assembléia vai discutir um tema
muito importante, que é a reforma previdenciária. Se entendermos
esse movimento de transformação social com o mesmo espírito que
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teve o Congresso Nacional, na semana passada, em que
parlamentares do PT e do PSDB conseguiram iniciar a visão da
reforma do sistema financeiro, a população será extremamente
beneficiada.

Trago muito claramente esses dois fortes sentimentos no meu
exercício político: a mineiridade e um enorme respeito pela figura do
ex-Governador Itamar Franco, que, do Palácio da Liberdade, expôs
para o Brasil o sentimento libertário existente nas nossas Minas
Gerais. Nunca me esqueço dos momentos em que Ciro Gomes
crescia nas pesquisas políticas, enquanto Lula caía para 26% ou 27%
nas intenções de voto. A voz de Itamar se levantou em defesa do
candidato do PT, hoje nosso Presidente. O mesmo aconteceu com
relação ao Governador Aécio Neves. Enfrentando muitas dificuldades,
Itamar pôde, como V. Exa. disse muito bem, dar testemunho do
apreço de Aécio pela política, pela nossa mineiridade, apontando-o
como seu sucessor. Para alegria de Minas, foi eleito em primeiro
turno.

Tenho certeza de que essas duas conotações, além desse
sentimento forte de mineiridade, contribuirão para fazer florescer nesta
Casa um movimento de valorização da causa estadual. Espero que,
muito em breve, possamos comemorar números mais dignos para
Minas Gerais. O Deputado Ermano Batista recordou que o índice
apresentado pela Secretaria da Fazenda surpreendeu a todos: Minas
Gerais, no ano passado, recebeu apenas 0,78% de transferência
daquilo que foi a riqueza produzida pelo Estado.

Minas não pode pedir esmola ao Governo Federal para manter sua
sobrevivência. A situação econômica, a pujança do nosso Estado, a
força dos mineiros certamente farão com que essa dificuldade
momentânea de caixa seja superada em breve, a fim de encontrarmos
o caminho da dignidade.

Hoje, a visão é totalmente diferente. V. Exa. reclama do confisco de
R$6.000.000,00. Citarei um exemplo ocorrido em Minas Gerais. O
Ministro Anderson Adauto esteve em Juiz de Fora, na semana
passada, e, diante da precariedade das estradas da Zona da Mata,
assinou um convênio de R$16.000.000,00, em nome do Presidente
Lula, para que uma empresa pública de pavimentação do nosso
município, a EMPAVE - que, por coincidência, foi criada por Itamar
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Franco - inicie a recuperação daquelas estradas.

Meu coração está cheio de esperança. Tenho a absoluta certeza de
que, com Aécio, Itamar e Lula viveremos um novo tempo em Minas.
Daqui a um ano, aproximadamente, com seriedade e descortino
administrativo, teremos nova fase para os cidadãos mineiros, a quem
nos orgulhamos de representar nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Na verdade, com relação
aos transportes, o Ministro Anderson Adauto esteve não apenas na
Zona da Mata, mas no Norte de Minas, Triângulo, Sul de Minas e em
praticamente todas as regiões. Onde não esteve, ainda estará,
anunciando valor bem superior ao citado.

Quanto ao Governo Lula, concordo com o Deputado Sebastião
Helvécio. O que existe é um problema de acordo que precisa ser
discutido, e não má-vontade ou boicote. Pelo contrário, o Governo tem
apoiado investimentos importantes. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o Deputado
Sebastião Helvécio por sua intervenção. Realmente, o que nos move
nesta Casa é a esperança de dias melhores. E nisso somos parceiros,
porque temos a mesma visão. V. Exa. falou da coincidência de termos
parlamentares do PT e do PSDB na tribuna, mas o privilégio é nosso
de ter V. Exa. como referência nesse debate, por sua estatura, sua
dignidade e seu passado. Tenho a certeza de que sua presença será
fonte inesgotável e constante de bons aconselhamentos, que muito
ajudarão nossa atuação e, é claro, o nosso Estado.

Quanto às falas dos Deputados André Quintão e Rogério Correia,
destaco exatamente os mesmos enfoques. Não estou aqui para julgar
ou comentar as ações do Governador Itamar Franco, mas apenas
para trazer, para os dias de hoje, conseqüências administrativas que
não são positivas. E preciso reconhecer que o déficit do Estado existe,
assim como o confronto com o Governo Federal existiu durante o
Governo Itamar, provocando desajustes e certa desarrumação nas
relações de Minas com o Governo Federal. Entendo que o
Governador teve seus méritos políticos e levantou bandeiras
interessantes, como a revisão da Federação, mas, por outro lado,
suas ações resultaram em prejuízo para Minas. E o caso dessa
questão administrativa e financeira. O fato é que o próprio Líder do PT
coloca-se solidário às ações do Governador Itamar Franco que foram
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penalizadas pelo Governo Federal através de bloqueios. O
Governo mudou, mas suas práticas relacionadas ao Tesouro e às
liberações constitucionais para os Estados continuam as mesmas, O
que está sendo bloqueado não é referente ao acordo feito com o
Governador Eduardo Azeredo, que entendemos ter sido, na época, a
melhor opção, porque diminuiu a obrigação mensal de pagamento do
Estado para com o Governo Federal, O que está sendo bloqueado,
então, diz respeito à penalização sofrida pelo Estado pelo não-
cumprimento da LAF no período de 2001, época do Governo Itamar
Franco. Se o PT entendia que o Governador estava certo ao insurgir-
se contra o Governo Federal, como pode utilizar essa mesma ação
para penalizar o Estado?

Essa situação coloca Minas em posição de inadimplência com o
Governo Federal, o que vem barrando as negociações de Minas no
âmbito internacional. E preciso resolver logo essa pendência do
Tesouro Federal, para que Minas seja considerada adimplente. Não
estamos dizendo que há má-vontade do Governo Lula para com
Minas, mas um posicionamento político que o Governo Federal deve
tomar com relação ao enquadramento que se faz de Minas, pois
estamos no cadastro de inadimplentes do Governo Federal. O esforço
do Governador Aécio Neves de colocar Minas em condição de
adimplência não está sendo reconhecido.

Com relação ao plano de carreira, essa questão não se refere
apenas ao setor de educação, mas a todos os outros. A questão do
funcionalismo é nacional, os servidores federais estão há muitos anos
sem aumento. Não estaremos fazendo nada a mais nem a menos que
o Governo Lula. A capacidade máxima do Governo Federal para
recompor os salários de seus servidores será a mesma que o
Governador Aécio Neves praticará em Minas. Irá ao máximo em sua
ação para dar respostas positivas aos anseios dos servidores. O
quadro nacional não dá margem para que o Estado faça nada
diferente, pois a política econômica imposta aos Estados é ditada pelo
Governo Federal. Não há como criar uma ilha num Estado Federativo
comandado por uma União, que é poderosa e dita normas. Estaremos
trabalhando, a questão do plano de carreira será cumprida pelo
Governador, e esta Casa dará sua colaboração. Nesses primeiros 100
dias, estamos criando condições para que o Governo possa agir,
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restabelecendo o equilíbrio fiscal, esse ajuste administrativo,
composições políticas, a fim de dar as bases necessárias às ações do
Governo. O Governador tem sido ágil, competente e ousado nessa
ação.

Deputado Rogério Correia, deslocaremos o eixo dessa discussão,
mas estaremos prontos para debatê-la, pois temos discordâncias com
relação à análise que V. Exa. fez dos Governos Eduardo Azeredo e
Itamar Franco. Entendemos que não é dessa forma, a questão foi
muito simplificada, as conseqüências políticas dos atos do
Governador Itamar Franco podem ter ganho ceda dimensão, e não
queremos fazer referência à pessoa do Governador, que é um homem
sério. Mas suas ações políticas trouxeram reflexos administrativos que
penalizaram Minas. O Governador Aécio encontrou o Estado numa
situação de dificuldade e está se esforçando para cumprir seu objetivo
de organizá-lo, para enfrentar essas dificuldades. Minas precisa ter
sua adimplência reconhecida pelo Governo Federal para lançar-se
com agressividade, recuperando o tempo perdido junto ao mundo
financeiro internacional, captando recursos que estão inacessíveis
devido a esse entrave causado pelo bloqueio do Governo Federal.

O Deputado Ermano Batista (em apar te)* - Dizem que "Nada mais
parecido com a Situação que a Oposição no poder". E o Deputado
Rogério Correia é um exemplo vivo da veracidade dessas palavras.

O Deputado Rogério Correia é brilhante, mas; de vez em quando, a
paixão empana o brilho. Como política não dá lugar à paixão, não raro
o Deputado é vítima de procedimentos, ainda que não tendenciosos,
censuráveis.

No inicio do Governo Itamar Franco, a União bloqueou recursos de
Minas. O PT, na pessoa do Deputado Rogério Correia, fez um
escarcéu, procurando levantar uma bandeira, uma marcha a Brasília,
contra aquele procedimento, por dívidas de Minas com a União.

Hoje o procedimento é diferente quando o Governo bloqueia
recursos, multa por descumprirnento da LRF pelo Governador Itamar
Franco. Procedimento incoerente, até censurável, O Deputado
Rogério Correia disse que a situação das finanças do Estado é
caótica, em virtude de acordo firmado pelos Governos de Eduardo
Azeredo e Fernando Henrique.

Há poucos dias, o Governador Aécio Neves, tentando buscar
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repactuar a dívida de Minas Gerais, perguntou ao Ministro Palocci
o que achava daquele acordo. Palocci disse que foi negócio de pai
para filho - expressão dele, e o acho muito sério. Deu um sinal, deixou
entender que Lula não seria pai, seria padrasto. Então, existe
incoerências, é preciso tomar cuidado para não cair em contradições.

O Governo Azeredo, como disse o Deputado Sebastião Helvécio
com muita propriedade, negociou uma divida em longo prazo, rolada
por dia, a juros de especulação. Se essa dívida rolasse até hoje,
estaria num volume astronômico, impossível. Negociou com prazo de
30 anos, juros de 7,5%, quando na ocasião, era rolada, diariamente, a
juros de 38, 40, até 60%. Naquele momento, foi um salvador do
Estado, conseguiu convencer o Presidente da República de que
merecia e precisava.

Hoje, conclamamos os Deputados do PT a nos ajudarem a
convencer o Presidente Lula a repactuar a dívida de Minas, quem
sabe a juros de 3%, como estabelece projeto do Deputado Rogério
Correia, que tramitou nesta Casa, obrigando o Estado a só negociar a
dívida com a União, a 3%. Façamos agora sua vontade, inspirado na
ocasião pelo seu ardor por Minas Gerais. Espero que agora a
presença do PT na União não apague seu entusiasmo. Vamos a
Brasília pedir ao Lula que negocie a dívida a 3%.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, certamente
não usarei todo esse tempo. O Deputado Rogério Correia terá o
tempo que requer para usar a palavra.

Agradeço a intervenção do Deputado Ermano Batista, que traz
importantes informações técnicas com relação ao acordo firmado pelo
Governador Eduardo Azeredo, o qual estancou o crescimento da
dívida e criou sistemática uniforme. Essa é reconhecida pelo atual
Governo Federal, que não quer alterá-la, por ser tão boa, nem quer
rever nenhum desses acordos. O próprio ânimo do Governo em
manter o "status quo" é o seu reconhecimento de que esses acordos
foram razoáveis, bons e não devem ser levantados em relação a seus
benefícios.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* Muito obrigado pelo aparte.
Atentamente ouço a bela explanação dos Deputados Antônio Carlos
Andrada e Ermano Batista. Ao continuar com esse nível de discussão,
temos de entender que não estamos no mesmo barco, mas num
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submarino. Encontremos o caminho ou vamos continuar
afundados! Não vejo incoerência alguma no posicionamento do
Deputado Rogério Correia, que, naquele tempo, já defendia outra
solução para abordar as dívidas, não só internas como externas.
Certamente, com a mesma veemência com que defendia isso, o
PSDB e, seguramente, o Deputado Ermano Batista defendiam o
contrário. Então, existia a mesma intensidade de convicção em
ambos. Só que, agora, parece ter-se invertido a posição do PSDB, e
não a do nosso companheiro, pois hoje colocamos em prática
campanha, forçada pelo PSDB, em que garantimos não quebrar
contrato algum. A LRF - única lei respeitada neste País - proposta
pelo PSDB, coloca-nos nesta teia de aranha. Lógico que precisamos
de saída e do Deputado Artur Virgílio - líder do PSDB - para nos
ajudar, sem discurso o fácil de impor salário mínimo aquém do que o
trabalhador necessita e do que podemos pagar.

E importante essa discussão, a fim de encontrarmos caminho e não
apenas marcar posição. Chega disso! E importante o entendimento
nacional, com o exemplo que está dando o Presidente da República
ao colocar no Governo pessoas do PSDB, porque sabe que é sério o
problema e o Brasil está numa situação de "fio da navalha".
Queiramos ou não, temos de continuar com a política, que, ao longo
de tantos anos, tanto nos sacrificou, pelo menos até setembro, para
garantir o contrato e a carta assinada com o FMI pelo ex-Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, do PSDB.

Volto a repetir, comprometemo-nos a não deixar de assumir os
contratos. Esperamos, Deputados Ermano Batista e Antônio Carlos
Andrada, que, quando setembro vier, nos encontremos nesta Casa
para discutir e esquecer nossas bandeiras. Não vamos tentar justificar
nossos erros, mas, de maneira responsável e patriótica, encontrar o
melhor caminho para tirar o Brasil desse atoleiro em que o PSDB o
colocou.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Parabenizo o Deputado
que traz à discussão tema que, em primeiro lugar, é extremamente
relevante para o futuro de Minas Gerais e do País. E indiscutível a
relevância da questão do financiamento do Estado, sem o qual não se
praticam os planos de Governo e todas as ações que o Estado
pretende realizar por meio do Governador Aécio Neves. A União,
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certamente, também tem essa aflição e esse dever de buscar o
equilíbrio.

As incoerências colocadas em pauta pelo Deputado Ermano Batista
lembraram posicionamentos passados do Deputado Rogério Correia,
aos quais também o Deputado Chico Simões fez referência, dizendo
que o PSDB não estava sendo coerente, e que o PT estava mantendo
a coerência.

Em síntese, queremos ou não que Minas Gerais se desenvolva e
possa, de fato, colocar em prática todas as ações de que o nosso
povo precisa? Queremos. Então, não há por que dizer simplesmente
que o contrato existe e, por isso, é compreensível. Há de se ressaltar
que esse é o primeiro momento em que se aplica multa contratual. E,
em razão disso, recursos são bloqueados.

V. Exa. está dando uma grande oportunidade, de acordo com o
espírito democrático que reina nesta Casa, aos Deputados do PT
para, além de contribuírem de fato para Minas Gerais ser respeitado
pela União, alertarem o Presidente Lula. O Governo do PT, que, ao
longo da campanha, rotulou de maneira feroz o Governo passado de
neoliberal, faz isso até hoje. O Deputado Rogério Correia, em discurso
proferido há poucos minutos, fez referência à relação do Presidente
Fernando Henrique Cardoso com o FMI como de subserviência
nefasta a este País. O Governo do PT, nos seus três primeiros meses,
propôs aumentar o superávit primário do País, viabilizando um
superávit de mais de R$20.000.000.000,00, sem aumentar
significativamente as receitas, mas cortando os investimentos sociais,
extinguindo convênios que visam ao saneamento básico, à área da
educação e a repasses de recursos para as Prefeituras. E isso vem
atender ao FMI, indo além do que foi pactuado. Portanto, é hora de
parar para refletir.

Há poucos dias, o Presidente Lula fez uma consideração que deve
ser objeto de reflexão dos seus companheiros nesta Casa e que, de
fato, chocou os brasileiros. Talvez alguns não tenham parado para
pensar o quanto é sério um Presidente da República dizer, após 100
dias no poder, que, quando somos oposição, podemos fazer bravata,
mas, depois de ganharmos a eleição, é diferente. Quando somos
oposição podemos fazer bravata, porque não precisamos realizar.
Quando estamos no poder, temos de pensar bem antes, pois
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precisamos realizar. Porém, não foi assim que o povo brasileiro
elegeu o Presidente Lula. Não foi por isso que o povo mineiro lhe deu
uma vitória expressiva, quando ele e seus aliados diziam que Minas
merecia um tratamento diferenciado, que Minas não podia ser tratada
daquela forma.

Tomo a liberdade de lembrar o Deputado Rogério Correia, quando
disse sobre Minas estar sendo atendida com a presença da Senadora
Marina, Ministra do Meio Ambiente, que veio aqui assinar um convênio
de recursos com um grupo privado alemão. Trata-se de recursos
externos já negociados anteriormente, até com a participação do ex-
Ministro José Carlos, hoje Secretário do Meio Ambiente. Esses
recursos são muito bem-vindos, mas o meu reparo é apenas para
dizer que V. Exa. não foi feliz ao dizer que no Governo anterior isso
não acontecia. Para não haver dúvidas, citarei situações pontuais. O
Ministro José Serra, já com a intenção de ser candidato a Presidente
da República - direito que lhe era facultado, como qualquer brasileiro -

e com a responsabilidade que sempre lhe foi característica, veio a
Belo Horizonte inúmeras vezes. Veio, no início do Governo Itamar,
estender-lhe a mão e auxiliá-lo. Veio no primeiro semestre do ano
2000, auxiliar o Governo do Estado com convênios, e o Prefeito Célio
de Castro, uma das grandes figuras mineiras, com um convênio de
dinheiro do REFORSUS, de recursos a fundo perdido, ou seja, para
auxiliar uma Prefeitura do PT.

Como disse com muita felicidade o nobre Deputado Sebastião
Helvécio, se queremos, nessa oportunidade, fazer com que PT e
PSDB se unam em prol de Minas, não conseguiremos isso levantando
questões do passado. Sem a devida clareza e justiça nas
considerações, não vamos fazer essa aliança por Minas. Não é
querendo fazer aqui discurso de campanha, atacando ainda o
Governo do PSDB, quando o Presidente era o Fernando Henrique ou
atacando o ex-Governador Eduardo Azeredo, como se fosse
responsável pela situação de endividamento de Minas. Não seria por
ai. O Deputado Toninho Andrada foi extremamente feliz de trazer a
esta Casa essa proposição, porque é hora de somarmos forças para
cobrar do Presidente Lula, fazermos reuniões de bancada e de
partido, com o intuito de irmos em caravana a Brasília. Vamos a
Brasília dizer que os Deputados do PT não aceitam que o dinheiro de
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Minas seja bloqueado por causa de uma multa aplicada por uma
irregularidade que não foi cometida pelo Governo Aécio Neves. De
forma autoritária, intransigente, sem levar em consideração os
esforços que estão sendo feitos para regularizar as finanças de Minas,
vêm trazer-nos problemas que vão além do bloqueio de recursos,
problemas de credibilidade de Minas no exterior, que está sendo
recuperada pelo Governador Aécio Neves.

Faço também menção à questão levantada sobre o Governo Itamar
Franco. E perfeitamente compreensível e respeitável por parte de
todos nós a postura nacionalista do ex-Governador e ex-Presidente
Itamar, mas não posso deixar de dizer, em que pese ser um brilhante
político, habilidoso e surpreendente - o que em política é mérito
porque é terrível ser surpreendido, e o Governador consegue
surpreender os adversários e aqueles que estão um pouco à margem
do processo -, que, como administrador, para Minas foi um desastre.
O Governo de Minas tinha recursos contratados com organismos
internacionais, até para financiar o Projeto SOMMA, recursos
assegurados para Minas logo nos primeiros dias do Governo Itamar e
que foram simplesmente jogados fora por atitudes que não resultaram
em benefício nenhum para Minas. Declarou-se uma moratória inócua,
sem fundamentação jurídica, sem raciocínio lógico do ponto de vista
administrativo. Portanto, justiça seja feita: um grande político, um
homem que surpreendeu, ainda surpreende e que ainda surpreenderá
a muitos, mas os resultados para Minas, pelo que pude acompanhar,
foram e são nefastos. O Governador Aécio Neves, com sua postura
de homem equilibrado, de negociador, tem sempre dito: "não vamos
olhar no retrovisor". Mas o passivo deixado é nefasto demais, então é
preciso fazer alguns alertas. Ainda esta semana, conversando com o
ex-Deputado Baldonedo Napoleão e com o Secretário Odelmo Leão,
diziam da forma assustadora como foram literalmente sucateados os
órgãos ligados à Secretaria da Agricultura, em especial a EPAMIG.
Isso precisa ser dito, mas não para justificar situações atuais.
Portanto, deixo aqui registrado meu entendimento. O nobre Deputado
dá-nos grande oportunidade, em especial e em particular aos
Deputados do PT, de fazer uma reflexão mais séria sobre o futuro dos
100 dias. Será que é para continuar bloqueando verba para Minas?
Será que é para aumentar superávit primário às custas de cortes de
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investimentos no campo social? Será que é para manter uma
política de juros altos como temos visto? Será que o povo elegeu o
Presidente Lula para continuar os quatro anos culpando Fernando
Henrique?

O Presidente Lula precisa fazer o que o PT sonhava, e também o
que o povo de Minas e do Brasil sonha. Fazer, de fato, um pacto
federativo, fortalecer os Estados e criar condições para que a
produção volte a crescer no Brasil, como começou a crescer em
Minas, ao contrário do resto do País, onde o desemprego aumentou
nos três primeiros meses deste ano. Minas teve um desempenho
melhor que a Federação.

Registro para V. Exa. o meu entendimento de que a Casa está
diante do desafio de sair de um discurso fácil, que quer
responsabilizar o passado, para adotar uma postura concreta de
ações de parceria por Minas Gerais e pelo Brasil.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Muito obrigado, Deputado
Domingos Sávio, pela sua forma aguerrida e bem animada de fazer
política, a qual se configura como uma grande contribuição para o
debate.

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 10, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 8/4/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 o Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.430;
requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, Miguel Martini e Dinis
Pinheiro; deferimento; requerimento do Deputado Miguel Martini;
aprovação; votação secreta do veto, salvo destaques; manutenção;
votação secreta dos vetos aos arts. 20 , 30 e 40 da proposição;
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manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 15.470; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 15.472; existência de quórum para discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 72; encerramento da discussão - Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 201h15min, 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.

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

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

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

Proposição de Lei 15.430, que torna obrigatória a adoção de medidas
de segurança contra o furto e a troca de recém-nascidos em
maternidades públicas estaduais e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade
com o inciso X do art. 261, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão "sim",
e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não".

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, solicitando a
votação destacada do art. 2° da proposição; Miguel Martini, solicitando
a votação em destaque do art. 3 0 da proposição; e Dinis Pinheiro,
solicitando a votação destacada do art. 40 da proposição.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini, solicitando a votação em bloco dos destaques ao Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.430. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, o veto, salvo destaques.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana

Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Ivair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor
George - Paulo Cesar - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé
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Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados; votaram "não" 2
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 47 votos. Está,
portanto, mantido o veto, salvo destaques. Em votação, os vetos aos
ais. 20 a 40 da Proposição de Lei n° 15.430.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adaiclever Lopes - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André

Quintão - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair
Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Maria Tereza Lara - Manha Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Ricardo
Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados; votaram "não" 13
Deputados, totalizando 46 votos. Estão, portanto, mantidos os vetos
aos ais. 2 1 a 4° da Proposição de Lei n° 15.430. Fica, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.430.
Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.470, que acrescenta parágrafo ao art. 1° da Lei n° 12,925, de
30/6/98, que dispõe sobre a concessão de benefícios de assistência
social no Estado e dá outras providências. A Comissão Especial opina
pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o inciso X do art. 261,
c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não". Em votação, o veto.

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

da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecilia Ferramenta - Céhio Moreira - Chico Rafael - Chico
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Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Vanessa Lucas - Wanderley Avila - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votaram "não" 42
Deputados, totalizando 59 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.470. A promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.472, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação, mas que o há para a
discussão da matéria constante na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
Complementar n° 72, que acrescenta parágrafos ao art. 108 da Lei n°
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Gil Pereira
opinou pela manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

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 9, 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 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
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CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 2/4/2003

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas, Maria Tereza Lara, Antônio Júlio e
Dimas Fabiano, 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 discutir,
em audiência pública, com diversos convidados, a regulamentação da
Lei n° 13.515, de 7/4/2000, que contém o Código de Defesa do
Contribuinte do Estado de Minas Gerais, a requerimento do Deputado
Antônio Júlio; e a apreciar matéria constante na pauta. A Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 105/2003, para o qual
designou relatora no 1° turno a Deputada Vanessa Lucas. Passa-se à
i a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 64/2003
(relatora: Deputada Vanessa Lucas) ; e pela aprovação, no 1° turno,
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
do Projeto de Lei n° 71/2003 (relator: Deputado Antônio Júlio). 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 da Deputada Lúcia
Pacífico, solicitando sejam realizados estudos por esta Casa
Legislativa para instituir, no âmbito desta Comissão, o Serviço de
Proteção dos Direitos do Contribuinte - DECON -, previsto na Lei n°
13.515, que contém o Código de Defesa do Contribuinte; e solicitando
seja realizada reunião desta Comissão para obter esclarecimentos
sobre o aumento das tarifas de água e esgoto da COPASA; do
Deputado Antônio Júlio, solicitando seja agendada audiência dos
membros desta Comissão e representantes das entidades de classe
com o Governador do Estado, objetivando o estabelecimento de
diligências para a regulamentação da Lei n° 13.515, que contém o
Código de Defesa do Contribuinte; e solicitando seja realizado debate
público, no Plenário desta Casa, para discutir e colher subsídios para
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a efetiva implementação do Código do Contribuinte; da Deputada
Maria Tereza Lara, solicitando a aprovação de moção de apoio ao
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC -, pelo
lançamento da campanha de boicote aos produtos americanos; da
Deputada Jô Moraes, solicitando seja enviado apelo à Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados com vistas a que
seja apreciado e aprovado o parecer do ex-Deputado Renato Viana
sobre o Projeto de Lei n° 6.954/2002; e dos Deputados Leonardo
Quintão, Cecília Ferramenta e Chico Simões, solicitando a realização
de audiência pública no Município de Coronel Fabriciano para analisar
a questão de tarifas intermunicipais da Região Metropolitana do Vale
do Aço. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados sobre a regulamentação da lei que contém o Código de
Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. Registra-se a
presença dos Srs. Jefferson Nery Chaves, Assessor do Centro de
Política Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda; Pedro Parizzi,
Gerente do Conselho de Assuntos Legislativos da FIEMG; Marcelo de
Souza e Silva, Vice-Presidente da CDL; e Frederico Carlos Von
Dollinger da Matta Bastos, Diretor da Associação Comercial de Minas,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se,
também, a presença do Deputado Sidinho do Ferrotaco. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Antônio Júlio, 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, 9 de abril de 2003.
Lúcia Pacífico, Presidente - Vanessa Lucas - Dimas Fabiano - Maria

Tereza Lara - António Júlio.
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 2/4/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Biel Rocha, Leonídio Bouças, Paulo César e João
Bittar (substituindo este ao Deputado Elmiro Nascimento, por
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indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
José Henrique, 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 debater, a pedido do Deputado João Bittar, o
impacto econômico, comercial e turístico causado pela redução da
oferta de vôos na linha Belo Horizonte-Uberlândia e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: convite aos membros desta
Comissão para o Fórum Permanente de Turismo Rural a ser realizado
na EMATER nos dias 2, 3 e 4 de abril, das 13h:30min às 17 horas;
ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de Indústria e Comércio
de Uberlândia, em que justifica sua ausência desta reunião. 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
239, 241, 248 e 254/2003. Passa-se à 3 a 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 João Bittar, em que solicita
sejam convidados os representantes das empresas aéreas que
operam vôos para a cidade de Uberlândia e o representante do órgão
fiscalizador e controlador de tarifas do DAC para participarem de
audiência pública desta Comissão, a fim de discutirem a redução da
oferta de vôos na linha Belo Horizonte-Uberlândia; Paulo César, em
que solicita sejam convidados os representantes das empresas que
operam vôos regionais no Estado para participarem de audiência
pública desta Comissão, a fim de discutirem a falta de vôos para a
Região Centro-Oeste do Estado, em especial para a cidade de
Divinópolis; Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ofício
ao Secretário de Estado de Turismo, com vistas à elaboração dos
Planos Estaduais de Desenvolvimento do Turismo Sustentável -
PEDIS -, para os caminhos turísticos do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha, inseridos no PRODETUR; Leonídio Bouças, em que
solicita seja encaminhado ofício ao representante da Comissão de
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Fiscalização de Tarifas do DAC, com vistas a que seja enviada
cópia do quadro comparativo do valor da milha voada nos principais
trechos do País, tais como: São Paulo-outras Capitais; Belo Horizonte-
outras Capitais; Uberlândia-São Paulo; Uberlandia-Belo Horizonte e
Uberlândia-Brasília. A Presidência destina esta parte da reunião a
ouvir os convidados, que discorrem sobre o assunto objeto da reunião.
Registra-se a presença dos Srs. Aurélio Tomayno de Meio, Subchefe
da Seção de Aviação Civil do Aeroporto da Pampulha; Luiz Alexandre
Carda, Presidente da Associação Comercial de Uberlândia; Ricardo
José da Rosa Rodrigues, Superintendente da INFRAERO; Hely
Schettini Júnior, Diretor Executivo do Plazza Shopping Hotel,
pertencente à empresa Center Shopping S.A., e Evandro Bueno, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado João Bittar, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
José Henrique, Presidente - Leonidio Bouças - Elmiro Nascimento -

Paulo Cesar - Biel Rocha.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DOS CONVÊNIOS COM A UNIÃO, EM 2/4/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Vanessa Lucas e Manha Campos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Fahim
Sawan. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Vanessa Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento da Deputada Marília Campos, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar proposições da Comissão. Logo após,
fica acordado entre os membros que as reuniões ordinárias desta
Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às 15 horas. Passa-se à
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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
Vanessa Lucas, em que solicita seja convidado o Sr. Aliator Silveira,
Superintendente de Negócios e representante institucional da Caixa
Econômica Federal, para prestar informações sobre os convênios dos
municípios mineiros e a atual situação de cada um, diante do Decreto
n° 4.594, de 13/2/2002, que dispõe sobre a realização de despesas
inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2002 e dá outras
providências; Marília Campos, (3), em que pede sejam solicitadas à
Agência Nacional de Aguas -ANA -, à Caixa Econômica Federal e à
Prefeitura Municipal de Contagem informações acerca da
ope racional ização do contrato de repasse de verbas celebrado entre a
Caixa e essa Prefeitura, com recursos do Orçamento Geral da União,
consignados à ANA; e Fahim Sawan, em que solicita sejam
convidados o Presidente e o Vice-Presidente da Associação Mineira
dos Municípios para prestar informações sobre os convênios dos
municípios mineiros, diante do referido Decreto n° 4.594. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Vanessa Lucas, Presidente - Márcio Campos - Adalclever Lopes -

Jayro [essa - Marília Campos.	 -
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE, EM

3/4/2003
Às 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Chico Simões, Doutor Viana, João
Bittar e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Arlen
Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Marília Campos, Paulo Piau, Rêmolo
Aloise, Vanessa Lucas e Biel Rocha. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Bittar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Dr. Marcus
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Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de Estado da
Saúde, sobre o plano de trabalho daquela Secretaria, bem como a
discutir o motivo da redução das cotas de internação - AIH - e a
debater os problemas gerados pelo atraso de pagamento do SUS aos
hospitais credenciados. A Presidência anuncia a presença do Dr. Hely
Tarqüínio, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Fahim Sawan, Chico
Simões e Doutor Viana, autores do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e convidados presentes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Javratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente Fahim Sawan - Leonardo Quintão -

Neider Moreira.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES
DAS SEGUINTES ENTIDADES: ADEMG, lO, IPEM E LOTERIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 8/4/2003
Às 16 horas, comparecem na Saia das Comissões os Deputados

Arlen Santiago, Doutor Viana, Marília Campos e Alencar da Silveira
Júnior, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Biel Rocha, Carlos Pimenta, Chico Simões, Rogério
Correia e Wanderley Ávila. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
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 à argüição
pública aos indicados: Fernando de Campos Sasso, para a ADEMS e
Francisco Pedalino Costa, para a IO-MG. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados que serão arguidos com base
no art. 62, XXIII, "d", da Constituição Estadual. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Doutor Viana, relator da indicação para a lO-
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MG, para suas perguntas. Logo após, a Presidência passa a
palavra ao convidado Francisco Pedalino Costa, para que responda
às perguntas formuladas. Os demais Deputados também fazem
perguntas ao indicado, conforme consta nas notas taquigráficas. O
relator, Deputado Doutor Viana, se diz em condições de emitir o seu
parecer sobre a indicação para a IO-MG e apresenta o parecer, que
conclui pela aprovação do nome de Francisco Pedalino Costa e é
aprovado por unanimidade. A seguir, a Presidência concede a palavra
ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, relator da indicação para a
ADEMG, para suas perguntas. Ato contínuo, a Presidência passa a
palavra ao convidado Fernando de Campos Sasso, para que
responda às perguntas formuladas. Os demais Deputados fazem os
seus questionamentos ao indicado, segundo as notas taquigráficas. O
relator solicita prazo, até a próxima reunião da Comissão, para emitir
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Arlen Santiago, Presidente - Manha Campos - Adalclever Lopes -

Alencar da Silveira Júnior - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 9/4/2003
As 114h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Durval Angelo, Paulo Piau, Leonardo
Moreira, Gustavo Valadares e Bonifácio Mourão. Está presente,
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Pareceres para o 1°
Turno dos Projetos de Lei n os 125, 127 e 185/2003 deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Paulo Piau. Na fase de discussão do parecer do Deputado
Gustavo Valadares, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
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juridicidade do Projeto de Lei n°269/2003, no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Paulo Piau. O Presidente informa que o Projeto de Lei n° 171/2003 foi
retirado de tramitação, razão pela qual a Comissão deixa de aprecia-
lo. Na fase de discussão do parecer do Deputado Bonifácio Mourão,
que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Resolução n° 112/2003, no 1° turno, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Durval Angelo. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,
antijuridicidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 154/2003 (relator:
Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Paulo
Piau em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão
com a Comissão de Assuntos Municipais para debater, em audiência
pública, o tema "regiões metropolitanas", com o objetivo de discutir
políticas para o desenvolvimento regional. 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, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares - Bonifácio Mourão

- Leonardo Moreira - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 42/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguei Martini, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo instituir o Dia Estadual em Defesa da Vida, a ser
comemorado, anualmente, em 4 de outubro.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, compete a
este órgão colegiado examiná-la preliminarmente, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.
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Fundamentação

O exame da competência para tratar do assunto sob análise nos faz
remeter, de início, ao § 1° do art. 25 da Carta Magna, segundo o qual
'são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição".

Reportando-nos em seguida ao art. 22 dessa Carta, no qual estão
enunciadas as matérias sobre as quais a competência de legislar está
reservada privativamente à União, vemos que entre elas não se
encontra aquela tratada na proposição sob comento. Logo, infere-se
que aos Estados está reservado o poder de legislar sobre instituição
de data comemorativa.

De acordo com a justificação formulada, o projeto de lei, por instituir
o Dia Estadual em Defesa da Vida, reforça a iniciativa de Belo
Horizonte, consagrada pela Lei Municipal n° 7.885, de 24/11/99, de
despertar e alertar a sociedade para a importância de questões
fundamentais ao ser humano, tais como segurança, saúde, educação,
alimentação, cultura e tantas outras, que garantem uma vida
realmente digna a todo indivíduo.

Embora no ordenamento jurídico mineiro encontre-se em vigor a Lei
n° 7.531, de 31/7179, que instituiu o Dia da Proteção à Vida e ao Meio
Ambiente, fato que poderia ensejar o entendimento de que a proposta
sob comento está prejudicada por não constituir norma inovadora,
temos opinião diversa.

Isso porque na referida lei o vocábulo "vida" está associado ao
sentido lato, ao ramo da ciência denominado biologia, que cuida dos
seres vivos em geral, ao passo que na proposição refere-se
estritamente à vida do ser humano, apesar de abranger a
complexidade de suas relações sociais e de sua estrutura psíquica.

O mesmo ajuizamento vale quanto à existência da Lei n° 1.285, de
15/6/98, que instituiu o Dia Estadual de Ação pela Cidadania contra a
Miséria e pela Vida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 42/2003 nos
termos apresentados.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -



885
Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 164/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei sob comento
tem por intuito declarar de utilidade pública a Associação Betesda de
Assistência Social, com sede no Município de Santa Bárbara.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 25/2/2003,
e a seguir encaminhada a esta Comissão, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame dos autos que compõem o processo, verifica-se que a

Associação em referência tem natureza filantrópica, encontra-se em
funcionamento no Estado há mais de dois anos, é dotada de
personalidade jurídica e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício de suas funções.

Dessa forma, estão atendidas as exigências enunciadas no art. 10
da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que ela possa ser declarada de
utilidade pública no âmbito estadual.

Vale ressaltar que os arts. 25 e 32 do estatuto da entidade
estabelecem, respectivamente, a gratuidade das atividades prestadas
pelos conselhos e sócios e a destinação dos bens remanescentes, em
caso de sua dissolução, a outra instituição congênere.

No entanto, compete-nos apresentar emenda ao projeto, tendo em
vista a omissão, no art. 1°, da sigla da entidade, integrante de seu
nome oficial. E o que faremos na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 164/2003
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Betesda

de Assistência Social - ABAS -, com sede no Município de Santa
Bárbara.".

Sala das Comissões. 10 de abril de 2003.
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Ermano Batista, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Bonifácio Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 189/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei
n° 189/2003 visa a declarar de utilidade pública a Lira Crucilandense
Santa Cecília, com sede no Município de Crucilândia.

Após ser publicada em 1 0/3/2003, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão, a que compete proceder ao seu exame preliminar,
conforme o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, exigidos
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Uma vez que as condições ali mencionadas foram inteiramente
atendidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do
processo, não encontramos óbice de natureza jurídica, constitucional
ou legal à tramitação da matéria.

Verificamos, que o art. 33 do estatuto da entidade determina que os
seus dirigentes, Conselheiros, associados e instituidores não serão
remunerados e que o parágrafo único do art. 35 do mesmo diploma
prevê que, em caso de extinção, o patrimônio da entidade será
destinado a outra entidade congênere.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 189/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio Mourão -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°231/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 231/2003, de autoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, pretende declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Mercês, com sede nesse
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município.

Publicada em 1 0/3/2003, vem a matéria a esta Comissão, a que
compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
apreciá-la sob os aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade
jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, os
cargos de sua diretoria não são remunerados, e os diretores são
pessoas reconhecidamente idôneas.

Verificamos que o § 2 0 do art. 11 do estatuto da Associação prevê
que "o exercício das funções de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva não pode
ser remunerado a qualquer título, sendo vedada a distribuição de
lucros, bonificação ou outras vantagens, sob qualquer denominação,
forma ou pretexto", e o § 1° do art. 33, que, "no caso de sua
dissolução, reverterão, pela ordem, em benefício de entidades
congêneres registradas no Conselho Nacional de Assistência Social
ou de uma entidade pública, com sede e atividade no País".

Portanto estão atendidos todos os requisitos constantes no art. 1° da
Lei n o 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°231/2003 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio Mourão -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 238/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 238/2003, de autoria do Deputado Wanderley
Ávila, objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Dom Geraldo
Proença Sigaud, com sede no Município de Várzea da Palma.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 8/3/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Verificamos que o
art. 28 da Fundação regulamenta a não-remuneração de seus
Diretores, Curadores, Conselheiros, sócios, instituidores e benfeitores
pelos trabalho ali desenvolvido.

Além do mais, estando previsto no art. 37 o destino de seu
patrimônio, em caso de extinção, a estabelecimento afim, não
vislumbramos óbice à tramitação do referido projeto, que pretende
declará-la de utilidade pública.

Objetivando incluir a sigla ao nome da entidade, apresentamos
emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 238/2003 com a seguinte
Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Dom

Geraldo Proença Sigaud - FUNSIG -, com sede no Município de
Várzea da Palma.".

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Bonifácio

Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 249/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores dos Bairros Calcita, Santa Efigênia e
Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Arcos.

Publicada em 27/2/2003, a matéria foi encaminhada a este
colegiado, a que compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
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art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada na projeto está regulamentada pela Lei

n.° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente á coletividade.

Verificamos que a Associação em referência atende a tais requisitos
e verificamos também, no art. 1° da alteração estatutária, o
compromisso de que as atividades dos Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas sob qualquer pretexto. Sendo ela dissolvida, seu
patrimônio será destinado a uma entidade congênere, estabelecida
naquele município, conforme disposto no parágrafo único do art. 13 do
estatuto original. Dessa forma, não encontramos, óbice à tramitação
da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 249/2003 na
forma proposta.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°251/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores de Vendinha - APV -, com sede no Município de Iraí de
Minas.

A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, nos
termos do art. 180, § 2°, do Regimento Interno e, a seguir,
encaminhado a esta Comissão para serem examinados os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, conforme prevê o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de
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dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Além do mais, constatamos que o parágrafo único do art. 50 do seu
estatuto determina que, em caso de ser ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado a uma entidade congênere e que o art.
25 prevê que nenhum Conselheiro, Diretor, sócio ou equivalente será
remunerado.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 251/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°253/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto sob comento, de autoria do Deputado Paulo Piau, objetiva
seja declarada de utilidade pública a Associação do Bairro Floresta,
com sede no Município de Arcos.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 813/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas. Vale destacar
também, no art. 17 do estatuto da Associação, que as atividades dos
Diretores, benfeitores e mantenedores ou dos demais sócios serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagens, e no art. 19, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
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instituição congênere.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°253/2003 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 255/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de
Recuperação do Alcoólatra de Itapagipe - CEREA -, com sede no
Município de Itapagipe.

Publicada em 27/2/2003, a matéria foi encaminhada a este órgão
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente à coletividade.

Verificamos, no art. 12 do estatuto da instituição, o compromisso de
que as atividades dos Diretores e conselheiros ou instituidores, bem
como as dos sócios, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem; e no art. 44, que, em caso de ser ela dissolvida, seu
patrimônio será doado a instituições congêneres à livre escolha da
maioria dos recuperados.

Considerando que a documentação juntada aos autos está conforme
manda a lei, não encontramos óbice à tramitação da matéria na Casa;
porém, no intuito de melhorar a redação do projeto de lei no tocante
ao nome da entidade, estamos apresentando emenda ao final deste
parecer.
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Conclusão

Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 25512003
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, com sede no Município de
Itapagipe.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bonifácio

Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°258/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Jardim Uberaba - AMBAJU -, com sede no
Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 8/3/2003, e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em referência, dotada de personalidade jurídica e sem

fins lucrativos, encontra-se em funcionamento no Estado há mais de
dois anos, e os seus Diretores, reconhecidamente idôneos, não são
remunerados pelo exercício de seus cargos.

E oportuno trazer à baila os arts. 5 0 e 17 do seu estatuto, por
estabelecerem, respectivamente, que sua diretoria "não receberá
proventos de maneira alguma" e que, em caso de dissolução da
entidade, o patrimônio remanescente será destinado a outra de
natureza e fins semelhantes.

A vista da documentação que se fez juntar aos autos do processo,
afirmamos que a AMBAJU atende aos requisitos enunciados pela Lei
n° 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade
pública estadual.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 258/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°259/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a S. R. Mulher - Socorro
e Readaptação da Mulher, com sede no Município de Uberaba.

Publicada em 8/3/2003, a matéria foi encaminhada a este colegiado,
ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do art. 102, III,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 2717/98, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
funções e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente à coletividade.

Verificamos no § 20 do art. 14 do estatuto da instituição o
compromisso de que as atividades dos cargos da diretoria e do
conselho fiscal serão exercidas gratuitamente, sendo vedado aos
titulares o recebimento de qualquer forma de pagamento; e, sendo ela
dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, conforme disposto no art. 27.

Analisada a documentação juntada aos autos, e constatada a
conformidade com a lei e com os procedimentos adotados pela Casa,
não vemos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 259/2003 na
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forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bonifácio

Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 260/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do projeto de lei em referência,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Cultural
Leopoldina Geovana de Araújo, com sede no Município de
Sacramento.

Publicada em 27/2/2003, a matéria foi encaminhada a este
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto está regulamentada pela Lei

n° 12.972, de 27/7/1998, que dispõe como requisito para se declarar
uma entidade de utilidade pública ser ela pessoa jurídica, ter em sua
direção pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
funções, e estar em funcionamento há mais de dois anos, além de
servir desinteressadamente à coletividade.

Verificamos, outrossim, no art. 29 e seu § 1 0 do estatuto da
instituição o compromisso de que as atividades dos Conselheiros e
instituidores, bem como as dos associados, serão inteiramente
gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, e que, sendo a entidade
dissolvida, seu patrimônio será destinado a uma entidade congênere,
juridicamente constituída, conforme está disposto no parágrafo único
do art. 30 desse estatuto.

Na análise da documentação juntada aos autos, constatada a
conformidade com a lei e com os procedimentos internos adotados,
não vemos por que opormos óbice à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 260/2003 na
forma apresentada.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 262/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação de Auxílio à
Investigação e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Sustentado - FUNDECIT -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A requerimento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, nos
termos do art. 180, § 2 0, do Regimento Interno e, a seguir,
encaminhado a esta Comissão para serem examinados os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, conforme prevê o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Além do mais, o art. 31 do seu estatuto determina que os membros
de sua diretoria não serão remunerados, é o art. 37 prevê que, caso
seja ela extinta, o patrimônio remanescente será incorporado ao de
outra fundação congênere.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 262/2003 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente- Paulo Piau, relator - Bonifácio Mourão -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 282/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 282/2003, do Deputado Sargento Rodrigues,
objetiva declarar de utilidade pública o Vila Nova Futebol Clube, com
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sede no Município de Ouro Preto.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 8/3/2003, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n° 282/2003 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, enunciadas em seu art. 1°, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Verificamos, pela análise dos documentos anexados ao processo, o
pronto atendimento às exigências legais. Ponderamos, também, que,
de acordo com o art. 75 do estatuto da entidade, os membros de sua
diretoria não são remunerados pelo exercício de suas funções, além
de não serem distribuídos lucros, vantagens nem bonificações a seus
dirigentes. No caso de dissolução da entidade, os bens
remanescentes serão destinados a outra instituição congênere, em
conformidade com o § 1° do art. 68 do seu estatuto, confirmando-se,
assim, a disposição dos associados em manter uma instituição cujo
objetivo é o de servir desinteressadamente à coletividade, conforme
estatuído no aludido comando legal.

Não vislumbramos, portanto, óbice à tramitação da matéria na Casa.
Conclusão

Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,
constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 282/2003 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio Mourão -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 285/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela
pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação Cláudio de
Meio Pinheiro, sediada no Município de Mateus Leme.

0 projeto foi desarquivado a pedido do próprio autor, nos termos do
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art. 180, § 20 , do Regimento Interno, e, a seguir, foi encaminhado a
esta Comissão para serem examinados seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, conforme prevê o ad. 102, III, "a", do Diploma
Regimental.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende ao que dispõe a Lei n° 12.972, de
27/7/98, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Além do mais, o parágrafo único do art. 8° do seu estatuto prevê que
as atividades em quaisquer de seus órgãos de atuação não serão
remuneradas, e o § 2 0 do art. 44 determina que, em caso de extinção
da entidade, seu patrimônio será destinado a estabelecimento
congênere do Município de Mateus Leme.

Todavia, objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos
emenda ao projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 285/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art.1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cláudio de

Meio Pinheiro - FACE-, com sede no Município de Mateus Leme.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Bonifácio

Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N°4/2003
Comissão Especial

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

signatário o Deputado Doutor Viana, a proposta de emenda à
Constituição em análise acrescenta inciso ao art. 157 da Constituição
do Estado, introduzindo, na Lei Orçamentária Anual, o orçamento da
seguridade social.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/2/2003, e cumpridas as

kw
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formalidades regimentais, foi a proposição encaminhada a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 201 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a introduzir, como parte da Lei

Orçamentária Anual, o orçamento da seguridade social, devidamente
apartado do orçamento fiscal, abrangendo todas as entidades e
órgãos da administração direta e indireta do Estado a ela vinculados,
bem como as fundações e os fundos instituídos e mantidos pelo poder
público.

Em conformidade com o art. 24, li, da Constituição da República, a
matéria orçamentária está inserida no campo da legislação
concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais, as quais
não excluem a competência suplementar dos Estados membros. Não
há, portanto, óbice constitucional quanto à competência e à iniciativa
para a tramitação da proposição nesta Casa.

Cumpre, inicialmente, conceituar seguridade social, nos termos dos
arts. 194 a 204 da Constituição da República. Trata-se de um conjunto
de princípios, normas e instituições integrado por ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, que objetiva assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E, pois,
gênero do qual são espécies a previdência social, a assistência social
e a saúde. Assim, significa que as três unidades não estão nem
devem ficar estanques, isoladas, representando compartimentos
distintos das políticas governamentais de proteção social. Ainda que
as três ações sejam tecnicamente individualizadas, com
características próprias, devem conviver integradas com vistas ao
bem-estar do protegido.

A idéia de que, aproximando normativamente as ações de saúde, os
serviços assistenciais, o custeio e as prestações previdenciárias, a
Constituição pretende criar a seguridade social é confirmada pelo art.
195, § 2°, que dispõe:

"Art. 195- ...............................................
§ 20 - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada

de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência
social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada
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área a gestão de seus recursos".

Por sua vez, a Constituição do Estado, no tocante às ações de
saúde, determina, nos termos do art. 189, que o Sistema Unico de
Saúde será financiado com recursos provenientes dos orçamentos da
seguridade social, da União, do Estado e dos municípios, e com os de
outras fontes.

Lamentavelmente. o constituinte mineiro não acolheu o comando da
Constituição da República que determina a separação do orçamento
da seguridade social dos orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado, como o fizeram os constituintes
dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. A esse respeito, o § 50
do art. 165 da Constituição da República estabelece:

"Art. 165- ..........................................
§ 50 - A lei orçamentária anual compreenderá:

- o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto;

111 - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público".

Claro está que a separação entre os orçamentos fiscal e da
seguridade social propiciará maior transparência e verdade
orçamentária, de forma a se obter uma precisa definição de receitas,
despesas e fontes de financiamento de cada orçamento e uma clara
separação da programação de um e de outro, inclusive com regime
diferenciado de caixa por ocasião da execução. São compreensíveis
as razões dos que objetam à separação, preferindo um só orçamento
com distintas programações para a seguridade social e outras ações
de Governo como, por exemplo, a administração mais eficiente do
caixa do Tesouro. Convém, entretanto, considerar que o objetivo da
administração financeira encontra limites no interesse público. Dessa
forma, a separação dos orçamentos permitirá melhor visualização dos
recursos da União transferidos ao Estado relativos ao Sistema único
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de Saúde e à compensação financeira entre os regimes de
previdência social prevista no art. 201, § 90, da Constituição da
República; uma visualização mais clara do "déficit" público; maior
respeito às vinculações constitucionais e legais de recursos
orçamentários e maior especificidade nos processos de controle da
programação e da execução do gasto público em seguridade social.

Cabe salientar que a proposição em análise está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar n° 64, de
25/3/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores do Estado de Minas Gerais, elaborada em conformidade
com a Lei Federal n° 9.717, de 27/11/98, que dispõe sobre regras
gerais para a organização dos regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios. A conveniência e oportunidade de sua aprovação por
esta Casa são reforçadas pelos seguintes critérios exigidos pela
legislação federal para o funcionamento dos mencionados regimes
próprios de previdência:

a) obrigatoriedade de as contribuições do ente federado e dos
servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, serem
utilizadas exclusivamente para pagamento de benefícios
previdenciários;

b) obrigatoriedade da identificação e consolidação em
demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas
fixas e variáveis com pessoal inativo, bem como dos encargos
incidentes sobre os proventos e pensões pagos.

Em conclusão, merece destaque a estreita conexão entre o
acompanhamento e a avaliação de desempenho das políticas
públicas, eixo promissor e estruturante das atividades de um Poder
Legislativo moderno, com as leis do ciclo orçamentário inseridas em
um sistema de planejamento e controle da administração pública,
especialmente daquelas relativas a um conceito amplo e integrado de
proteção social.

Ademais, o impacto financeiro para o Tesouro Estadual é
inexistente, uma vez que o comando da proposição não exigirá
mudanças significativas na estrutura organizacional da
Superintendência de Orçamento da Secretaria de Planejamento e
Gestão.
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A proposição merece um pequeno reparo para corrigir o erro

material constante no comando do art. lO, de forma a acrescentar o
inciso III ao art. 157 da Constituição do Estado. Por esse motivo,
apresentamos a Emenda n° 1.

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

Proposta de Emenda à Constituição n° 4/2003 com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "inciso VIII" por 'inciso 1H" e

corrija-se, no art. 157 da Constituição do Estado, a que o art. 1° faz
menção, o número VIII pelo número III.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Maria OUvia, Presidente - Célio Moreira, relator - André Quintão -

Gilberto Abramo.
PARECER PARA O P TURNO DO PROJETO DE LEI N° 79/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
tem como objetivo alterar dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12175, e
dar outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos da juridicidade, constitucional idade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise procura alterar a legislação tributária do

Estado, estabelecendo critérios para recolhimento do ICMS incidente
sobre as operações com malhas de tricô, realizadas nos Municípios
de Monte Sião e Jacutinga.

Nos termos da proposta, o ICMS passaria a ser recolhido seis
meses após a ocorrência do fato gerador do tributo.

Justificando a iniciativa, o autor esclarece que a indústria mineira
está sendo assolada pela adoção de medidas protecionistas por parte
de outras unidades da Federação, o que leva a uma perda de
competitividade.

Outro problema enfrentado pelos produtores diz respeito à
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imposição do recolhimento do ICMS no mês subseqüente ao da
venda da mercadoria, enquanto os negócios, geralmente, são feitos
para pagamento a prazo, onerando sobremaneira o produtor que faz
desembolsos antecipados sem que tenha arrecadado o valor
correspondente à transação comercial.

Diga-se, por oportuno, que o ICMS é um imposto instituído pelo
Estado, nos termos do art. 155, II, da Constituição da República. Esse
Diploma Legal possibilita a concessão de incentivos de natureza fiscal
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do País.

No caso em análise, não há que se falar em vedação de se
estabelecer o diferimento do prazo para recolhimento do tributo em
face da competência do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -,
determinada pelo art. 155, § 2 0 , XII, "g", da Constituição Federal. Muito
menos pode-se cogitar de empecilhos em face dos preceitos
constantes na Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, que estabelece inúmeros critérios para a
concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza
tributária.

Chega-se a essa conclusão pelo simples fato de não haver
nenhuma perda de receita para o Estado, sendo medida justa a
adoção de critérios para que o contribuinte recolha o imposto na
medida em que perceba o recurso proveniente da venda realizada.

A proposta deve ser objeto de apreciação por esta Casa, em
obediência ao disposto no art. 61, III, da Constituição mineira, que
insere no rol de competências da Assembléia Legislativa as matérias
que dizem respeito ao sistema tributário estadual, à arrecadação e à
distribuição de rendas. Inexiste, por outro lado, vedação a que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 79/2003.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Leonardo Moreira, relator -

Gustavo Valadares - Ermano Batista - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°103/2003

Comissão de Constituição e Justiça



903
Relatório

De autoria da Deputada Lúcia Pacífico, o projeto de lei em exame
institui campanha educativa para o uso de faróis, durante o dia, em
veículo automotor.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a',
c/c o art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui campanha educativa a ser

realizada pelo Estado com o objetivo de divulgar os benefícios de se
manterem, em automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e
veículos utilitários, os faróis acesos durante o dia. Estabelece que a
divulgação se fará por meio de folhetos informativos, distribuídos aos
motoristas em sinais de trânsito e postos de licenciamento de veículos
e de fiscalização. No que toca às despesas decorrentes de sua
aplicação, o projeto prevê que correrão por conta da receita prevista
nos arts. 78 e 79 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei Federal
n° 9.503, de 23/9/97).

A intenção da autora do projeto, externada na justificação que o
acompanha, é a de informar à população que, segundo pesquisas
publicadas recentemente, a medida preconizada pode reduzir
significativamente o número de acidentes. Conforme ressalta a autora,
não se trata de obrigar os motoristas a adotá-la, uma vez que o art.
22, inciso IX, da Constituição Federal confere à União a competência
privativa para legislar sobre trânsito e transporte, mas, sim, de instituir
uma política de educação para a segurança no trânsito.

De fato, a Constituição da República estabelece, em seu art. 23,
inciso XII, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios para estabelecer e implantar política de
educação para a segurança no trânsito. Depreende-se dai que a
competência dos Estados e do Distrito Federal, no que se refere a
trânsito, é meramente administrativa e deve ater-se às delimitações
impostas pela lei federal, da qual decorrem todas as competências
administrativas dos Estados ou do município. Assim, como bem



904
observa o ilustre administrativista Diógenes Gasparini, o poder de
polícia de trânsito e suas exteriorizações, a fiscalização e a punição
devem ocorrer nos limites dessa lei, uma vez que os serviços de
trânsito constituem atividade relativa à ordem pública, e os interesses
envolvidos são nacionais, embora prestados ou executados sob a
exclusiva responsabilidade dos Estados membros, que os viabilizam
por meio de seus órgãos executivos de trânsito (Gasparini, Diógenes.
"Boletim de Direito Municipal: Novo Código de Trânsito, os Municípios
e o Policiamento", 1998).

Ao legislar sobre trânsito, a União cuidou de estabelecer, de forma
clara e hierarquizada, o conjunto de órgãos e entidades que integram
o Sistema Nacional de Trânsito, bem como suas competências e
atribuições.

Assim, dispõe o CTB, em seu ai. 22, inciso XII, que compete aos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados, no âmbito de
sua circunscrição, promover e participar de projetos e programas de
educação e segurança no trânsito, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo CONTRAN. O art. 75, § 1°, do referido diploma
legal determina, ainda, que o CONTRAN estabelecerá, anualmente,
os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional e que
os órgãos e entidades de trânsito estaduais deverão promover outras
campanhas no ãmbito de sua circunscrição e de acordo com as
peculiaridades locais.

Note-se que, no caso em análise, não foi cumprido o requisito de
que a campanha trate de matéria envolvendo peculiaridade local. O
sistema de iluminação dos veículos no trânsito é matéria de interesse
nacional, já disciplinada pelo referido Código, que, a esse respeito,
somente exige faróis acesos durante o dia quando se trata de veículo
de transporte coletivo de passageiros (art. 50). Nos demais casos, a
Resolução n° 018/98, do CONTRAN, apenas recomenda o uso do
farol aceso durante o dia em rodovias. Cumpre-nos informar que,
embora a Lei n° 12.558, de 1 0/7/97, torne obrigatório o uso do farol
baixo durante o dia nos veículos automotores em trânsito em rodovia
estadual, estabelecendo multa no caso de descumprimento, esta
norma não vem sendo aplicada, visto que não compete ao Estado
legislar sobre trânsito. Já o projeto pretende divulgar esse uso em
qualquer via estadual.

rs
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No que toca à receita prevista no projeto para viabilizar a

realização da campanha, os arts. 78 e 79 do CTB condicionam a sua
aplicação ao aval dos Ministérios da Saúde, da Educação e do
Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio
do CONTRAN. Dispõe ainda que os órgãos ou entidades de trânsito
estaduais poderão, mediante convênio com tais órgãos, desenvolver
suas políticas de segurança para o trânsito.

O que se pode depreender da análise até aqui realizada é que o
órgão de trânsito estadual já está autorizado a firmar convênio com
órgãos de educação da União e que, na ocasião, serão avaliadas a
viabilidade, a oportunidade e a conveniência das campanhas a serem
instituídas. Não cabe, assim, ao Poder Legislativo editar leis
conferindo ao Poder Executivo atribuições que já lhe são próprias, sob
pena de violação ao princípio da separação de Poderes.

O Legislativo, ao editar suas leis, não pode perder de vista o fato de
que o nosso sistema de governo estabelece para cada um dos
Poderes funções e prerrogativas definidas pela Constituição Federal.
A propósito, destaque-se que a elaboração e a execução de
programas são atividades eminentemente administrativas, de
competência do Poder Executivo, e, por isso, dispensam autorização
legislativa. Dessa forma já se manifestou reiteradas vezes esta
Comissão, considerando inconstitucionais projetos de lei que criavam
programas, por se tratar de uma afronta ao princípio da separação dos
Poderes. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do
STF, que, ao julgar a ADIN n° 224/RJ, decidiu que apenas os
programas previstos na Constituição, bem como os que impliquem
investimento ou despesa para ente da Federação, necessariamente
inseridos no seu orçamento, devem ser submetidos ao Legislativo.
Com exceção dessas hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser
submetido pelo Executivo ao Congresso, seja porque muitos deles
são atividades típicas da administração, seja porque restaria
inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Note-se, pois, que o objetivo do projeto em tela é trazer para a
agenda política uma proposta cuja implementação foge à alçada desta
Casa, uma vez que entra na seara de atribuições do Poder Executivo.
E importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso
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Estado. Entretanto, outros meios existem para fazê-lo, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas de efeito
inócuo e, muitas vezes, sem a menor condição de ser implementadas,
por falta de recursos.

Entendemos, assim, que a pretensão explicitada no projeto em
exame pode concretizar-se independentemente da transformação da
matéria em norma jurídica, Por essa razão, apresentaremos, no
momento oportuno, requerimento a ser encaminhado ao Poder
Executivo para que este tome conhecimento da natureza meritória da
proposta e, por intermédio do órgão executivo de trânsito estadual, o
DETRAN-MG, desenvolva a campanha objeto da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 103/2003.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Paulo Piau - Bonifácio Mourão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 116/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo proibir a exigência de depósito prévio para
internamento em hospitais públicos e privados e dar outras
providências.

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei n° 1.191/2000,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo autor e
publicado no "Diário do Legislativo" de 22/2/2003.

O projeto foi distribuído a esta Comissão para que seja examinado,
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise proíbe a exigência de depósito prévio para

internamento em hospitais públicos e privados de pessoas em
situação de emergência.

Constata-se, inicialmente, que a matéria objeto da proposição se
insere no âmbito de competência legislativa concorrente do Estado,
por força do disposto no art. 24, V, da Constituição da República,

rs
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porquanto visa a coibir prática abusiva em relação de consumo.

Ademais, preconiza o art. 196 da Constituição da República que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
Tais ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada, constituindo o Sistema único de Saúde
- SUS.

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 186, dispõe que o
direito à saúde implica a garantia de dignidade, a gratuidade e a boa
qualidade no atendimento e no tratamento da saúde.

As Leis Federais nos 8.080, de 19/9/90, e 8.142, de 28/12/90,
contêm normas sobre o conjunto de ações e serviços de saúde
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, das administrações direta e indireta e das fundações
mantidas pelo poder público que constituem o SUS.

Por força do disposto no art. 199 da Carta Magna, a assistência à
saúde é permitida às instituições privadas, que podem participar do
SUS de forma complementar do SUS, mediante contrato de direito
público ou convênio.

A Lei Federal n° 8.080, de 1990, dispõe, no seu art. 40, sobre a
participação da iniciativa privada no SUS, em caráter complementar.

Verifica-se, pois, que as ações e os serviços de saúde podem ser
prestados pelo poder público, diretamente, pelo particular conveniado
ou contratado pelo SUS e, ainda, pelo particular sem relação com o
SUS. Nos dois primeiros casos, o serviço prestado é, por força
constitucional, gratuito. Já no último, o serviço prestado pelo particular
é cobrado, uma vez que se trata de relação jurídica privada entre o
paciente e o hospital.

O serviço de saúde prestado pela iniciativa privada advém da
proteção constitucional à livre iniciativa, que implica a autonomia da
vontade como fator determinante para as opções que faz o agente
particular no campo profissional, escolhendo a profissão que mais lhe
convém. A liberdade de iniciativa consiste igualmente na
autodeterminação para explorar determinada atividade econômica.

A proposição de lei em epígrafe visa a proibir a exigência de
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depósito prévio para internamento em hospitais públicos e privados
de pessoas em situação de emergência. Entretanto, essa cobrança já
é proibida no caso dos hospitais públicos e dos particulares
conveniados ou contratados com o SUS. Afinal, o serviço de saúde
prestado nesses casos é, por força constitucional, gratuito.

Segundo o ensinamento de José Afonso da Silva, a lei deve
introduzir uma norma inovadora no ordenamento jurídico.
Considerando que a exigência de depósito prévio já é vedada quando
se trata dos hospitais públicos e dos particulares conveniados ou
contratados com o SUS, não há necessidade de incluí-los na
proposição.

E mister considerar a decisão do Tribunal Regional Federal - 4
Região -, publicada no "Diário do Judiciário" de 14/1/98, na Apelação
Criminal n° 0431957-2: "Comete o delito previsto no art. 316 do
Código Penal (Crime de Concussão) o dirigente de hospital
conveniado do SUS que exige do paciente caução no momento da
baixa e posteriormente o pagamento a título de diferença entre o
atendimento particular e os cobertos pelo SUS, mediante termo de
opção por tratamento diferenciado".

Desse modo, apresentamos a Emenda n° 1, por meio da qual
corrigimos o óbice apontado.

Quanto à vedação no caso dos hospitais particulares não
conveniados ou contratados com o SUS, entendemos que a medida
não encontra óbice de natureza jurídico-constitucional. Em situações
de urgência e emergência, o cidadão fica vulnerável e acaba se
curvando às exigências dos hospitais, que condicionam o
internamento à assinatura de termo de compromisso acompanhado de
depósito prévio. Fica evidente o caráter coercitivo dessa exigência,
nula de pleno direito, segundo o teor do art. 51 do Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (Lei Federal n°8.078, de 1990).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 116/2003
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1° a expressão "em hospitais da rede pública ou

privada" pela expressão "em hospitais da rede privada".
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°154/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n° 803/2000,
dispõe sobre a instituição do Conselho Estadual de Política Urbana e
dá outras providências.

Publicado no 'Diário do Legislativo" de 28/2/2003, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucional idade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei sob análise tem como objetivo a instituição do

Conselho Estadual de Política Urbana, órgão subordinado à
Secretaria de Estado de Planejamento. Nos termos da proposta, o
referido órgão colegiado atuaria na integração e controle social das
políticas estaduais de desenvolvimento urbano. Integrado por
membros da sociedade e do poder público, o Conselho teria, entre
outras, as tarefas de compatibilizar as políticas e diretrizes para o
desenvolvimento urbano no Estado, monitorar a implementação de
programas de interesse intermunicipal, assistir os municípios e os
Conselhos Municipais de Política Urbana, realizar a Conferência
Estadual de Política Urbana e opinar sobre propostas de abrangência
intermunicipal.

O exame do projeto revela sua incompatibilidade com principio
basilar de nossa ordem jurídico-constitucional. A proposta afronta o
equilíbrio necessário à convivência entre o Executivo e o Legislativo,
ao pretender que este órgão legiferante crie órgão relacionado com o
exercício da função administrativa pelo Poder Executivo.

Assinale-se que, na legislatura passada, projeto de igual teor
recebeu desta Comissão parecer pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade. Naquela oportunidade, o
então relator, Deputado Agostinho Silveira, afirmava que "a criação de
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um conselho subordinado a uma secretaria modifica-lhe a
estrutura, configurando matéria de iniciativa privativa do Governador".
(Comissão de Constituição e Justiça. "Parecer para o l turno do
Projeto de Lei n° 803/2000". Relator: Deputado Agostinho Silveira.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/4/2000.)

Observe-se que, a fim de promover a distribuição do poder por
órgãos dotados de competências específicas, a Constituição da
República, no art. 48, consagrou, no tocante à criação de órgãos e
entidades estatais, o respeito à reserva legal. Paralelamente, previu,
no art. 61, que a iniciativa do processo legislativo, nesses casos,
resguardasse a manutenção da sintonia entre os Poderes, atribuindo
a cada um deles o monopólio da iniciativa em se tratando de sua
organização. Trata-se de regra salutar, pois que permite o controle da
administração pública pelo Legislativo e impede, ao mesmo tempo, a
transformação dessa prerrogativa em autoritarismo parlamentar.

Nesse sentido, afirma José Afonso da Silva que "o equilíbrio de
poderes não estará no enfraquecimento do Executivo, retirando dele o
que só a ele deve corresponder. Estará no aparelhamento do
Legislativo para o exercício de suas funções com eficiência e
presteza". (Silva, José Afonso da. "A Constituição e a estrutura de
Poderes". "In" Grau, E. R. "Debate sobre a Constituição de 1988". São
Paulo: Paz e Terra, 2001, pág. 92.)

O projeto em debate, ao pretender criar órgão vinculado à Secretaria
de Estado de Planejamento, viola regra básica de iniciativa. A criação
de conselho deve ser efetuada a partir de projeto de lei de iniciativa do
Governador do Estado, consoante o art. 66, III, "e", da Constituição
Estadual.

Já tivemos a oportunidade de expressar nossa posição a respeito:
"Vivemos sob um Estado democrático de direito, que tem como pilar a
tripartição funcional dos Poderes. Neste ambiente, é intolerável que
um Poder interfira nos negócios dos outros, salvo os casos
expressamente indicados na Constituição da República". (Comissão
de Constituição e Justiça. "Parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n°
7/2003". Relator: Deputado Bonifácio Mourão. Publicado no "Diário do
Legislativo" de 14/3/2003.)

Verificamos, portanto, que o projeto de lei em tela, embora relevante
em seu mérito, apresenta incorrigível vício de iniciativa, estando em
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desacordo com a ordem jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 154/2003.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Gustavo Valadares - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°210/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Milton, o Projeto de Lei n° 210/2003,
resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n° 1.258/2000,
dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à Adoção da Criança e do
Adolescente abrigados em instituições de amparo no Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1°13/2003, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre S esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo a criação do Centro de Apoio à

Adoção da Criança e do Adolescente no âmbito da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, objetivando, precipuamente, fornecer ao Poder Judiciário
informações sobre as crianças e adolescentes, internados em
instituições de amparo no Estado, em condições de serem adotados.

Nos termos da proposição, esse órgão manterá um registro
informatizado das crianças e adolescentes em condições de serem
adotados e das pessoas interessadas na adoção. E de observar que
ele promoverá, primeiramente, ações e procedimentos para tentar
resgatar os vínculos dos internos com a família.

Entre outras ações previstas na proposição, destacam-se a
contribuição para a melhoria da convivência entre os internos, com o
incentivo à realização de eventos esportivos, gincanas e palestras
educativas, e a promoção de campanhas e cursos objetivando
derrubar preconceitos e mitos contrários à prática da adoção de
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crianças com idade acima de 6 meses e adolescentes. A proteção
à infância e à juventude está no âmbito da legislação concorrente,
cabendo ao Estado membro a observância das normas gerais. Deve-
se observar, portanto, a Lei Federal n° 8.069, de 13/7/90, que contém
o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispõe a lei estatutária sobre os requisitos para a adoção, como, por
exemplo, os referentes ao adotante e ao adotando e o estágio de
convivência com a criança e o adolescente, destacando-se os arts. 47
e 50, que estabelecem, respectivamente, que o vinculo da adoção se
constitui por sentença judicial e que a autoridade judiciária manterá,
em cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção.

Ainda de acordo com o art. 50, o deferimento da inscrição dar- se-á
após prévia consulta aos órgãos técnicos do Juizado, ouvido o
Ministério Público, não sendo deferida a inscrição se o interessado
não satisfizer os requisitos legais ou caso se verifique qualquer das
hipóteses previstas no art. 29, ou seja, se a pessoa revelar, por
qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não
oferecer ambiente familiar adequado.

Vê-se, pois que o sistema de adoção está regulado pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente, cabendo ao poder público promover ações
que não contrariem seus dispositivos. Assim, não se pode cercear
ações que visem a assegurar a efetivação do direito de convivência
familiar, estabelecido, entre outros, no art. 227, "caput", da
Constituição da República, como dever do Estado. A proposição,
portanto, vai ao encontro dos preceitos constitucionais relativos à
criança e ao adolescente, razão pela qual deve ser acolhida.

E importante ressaltar que a Lei n° 10.501, de 1991, dispõe sobre a
política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências, estabelecendo para esse órgão a competência de
cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o Estatuto da Criança e
do Adolescente e as normas constitucionais pertinentes.

De acordo com a referida lei, a execução das ações de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente ficará a cargo de órgãos e
entidades governamentais e não governamentais. Refere-se ainda o
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texto legal às atividades de orientação e apoio sociofamiliar,
colocação familiar, abrigo e internação realizadas por entidades não
governamentais.

Todavia, como a criação de órgão na estrutura do Poder Executivo é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, conforme
dispõe o art. 66, III, 'e", da Constituição Estadual, faz-se necessária a
adequação da proposição aos ditames constitucionais, por meio do
substitutivo que ao final apresentamos.

Por meio desse substitutivo, deixamos à administração pública a
iniciativa para determinar que órgão de sua estrutura deverá promover
as ações a que se refere a proposição, de acordo com a competência
específica de cada um, e examinar a conveniência de se criar uma
unidade administrativa para esse fim.

Ressaltamos, finalmente, que os atos decorrentes da lei a que a
proposição dará origem não deverão acarretar ónus para o Estado,
pois, caso contrário, estarão sujeitos ao cumprimento do que
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à criação, à
expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que
acarretem aumento de despesa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 210/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o registro de crianças e adolescentes em condições de

serem adotados e de pessoas interessadas na adoção.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O poder público manterá registro informatizado das crianças

e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas
interessadas na adoção.

Parágrafo único - Será facultado ao Juizado da Infância e
Adolescência o acesso ao registro de que trata este artigo.

Art. 2° - O poder público, por meio dos órgãos competentes,
promoverá campanhas e cursos objetivando derrubar preconceitos e
mitos contrários à prática da adoção de crianças com idade acima de
6 meses e de adolescentes.

Art. 3° - 0 poder público promoverá, previamente ao início do
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processo de adoção, a preservação dos vínculos da criança e do
adolescente com a família de origem.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gustavo Valadares - Leonardo Moreira - Bonifácio Mourão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 303/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 303/2003
dispõe sobre curso preparatório nas instituições públicas estaduais de
ensino médio para ingresso no ensino superior.

A proposição é oriunda do ex-Projeto de Lei n° 2.202/2002,
desarquivado em virtude de requerimento apresentado pelo próprio
autor e publicado no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003.

Distribuído o projeto às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno, cumpre-nos, preliminarmente,
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constituciona[idade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em análise cria o curso preparatório de ingresso ao ensino

superior, a ser ministrado nas instituições públicas estaduais de
ensino médio e nos Centros Estaduais de Educação Continuada -
CESECs -, para os alunos que comprovarem carência de recursos
financeiros, freqüência e aproveitamento mínimos de 75% no 3 0 ano
do ensino médio.

A Constituição da República estabelece, no inciso XXIV do art. 22,
como competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases
da educação nacional, e, no inciso IX do art. 24, que a legislação
sobre matérias referentes à educação e ao ensino são de
competência concorrente. Em conseqüência, cabe à União
estabelecer norma geral e aos Estados suplementar a legislação
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federal para atender suas peculiaridades.

Com relação ao sistema de distribuição de competência de matéria
educacional, portanto, não há impedimento à tramitação do projeto em
tela. Também com relação à reserva de iniciativa prevista no art. 66
da Constituição do Estado, não há impedimento para que o
parlamentar inaugure o processo legislativo.

No exercício de sua competência constitucional, a União editou,
para estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, a Lei n°
9.394, de 20/12/96, que, em seu art. 10, inciso V, garante ao Estado o
direito de baixar normas complementares para o seu sistema de
ensino.

Nesse documento legal, o art. 12 determina como incumbência dos
estabelecimentos de ensino a elaboração e execução de sua proposta
pedagógica, respeitadas as normas comuns e as específicas a
sistema de ensino. No art. 15, a referida norma assegura às unidades
escolares públicas de educação básica autonomias pedagógica,
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de
direito público.

Ainda, o art. 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -
dispõe que o ensino médio é uma etapa da educação básica, com
duração mínima de três anos e tem como finalidade, entre outras, a
consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, visando ao prosseguimento dos estudos.

Portanto, o projeto em análise em sua forma original contraria a
legislação vigente por interferir na autonomia pedagógica garantida às
escolas e por criar um curso com o mesmo objetivo do previsto para o
ensino médio.

Não podemos nos furtar, entretanto, a considerar que tanto a
Constituição da República quanto a Carta mineira, respectivamente
nos arts. 205 e 195, estabelecem a educação como dever do Estado,
incluindo-se a possibilidade de desenvolvimento acadêmico, na
medida do interesse do estudante.

E inegável a importância de que a educação se reveste para a
formação de um cidadão, consciente de seus direitos e deveres
constitucionalmente estabelecidos e participante das questões que
envolvem sua comunidade. A prática de atos de cidadania pressupõe
que o indivíduo passe de mero espectador dos acontecimentos que o
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cercam para a de partícipe, comprometido com o bem comum e
com o interesse público. Nesse processo, a educação é fundamental
como propulsora da consolidação da cidadania.

A própria LDB demonstra preocupação em possibilitar o acesso dos
estudantes ao nível superior de ensino. Em seu art. 40 , inciso V, indica
que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante, entre outros fatores, a garantia de acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um. O art. 22 da referida norma dispõe, ainda,
que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.

Recente notícia veiculada no "site" do Ministério da Educação
informa sobre um estudo em desenvolvimento por esse órgão para a
criação de um quarto ano opcional no ensino médio, com o objetivo de
preparar os alunos para a universidade ou para o mercado de
trabalho, por meio de matérias específicas, técnicas e
profissionalizantes.

E inegável que, no mundo competitivo em que vivemos, o aluno do
ensino médio necessita de atenção extra no momento em que se
prepara para ingressar no ensino superior. E o Estado pode utilizar o
espaço físico e o material didático de suas instituições de ensino para,
por meio de aulas extracurriculares, auxiliá-lo na revisão das matérias
relacionadas aos concursos vestibulares. Nesse sentido,
apresentamos o substitutivo a seguir, que propõe a realização de
aulas de revisão para os alunos do ensino médio, visando ao ingresso
no ensino superior.

Ressaltamos, no entanto, que cabe à próxima Comissão que
analisará o projeto verificar a conveniência e a oportunidade de sua
implementação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 303/2003 na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre aulas extracurriculares de revisão nas instituições
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públicas estaduais de ensino médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado oferecerá aos alunos do ensino médio aulas

extracurriculares de revisão, visando ao concurso vestibular para
ingresso no ensino superior.

§ 1° - As aulas de que trata o "caput" deste artigo serão ministradas
nas instituições públicas estaduais de ensino médio e nos Centros
Estaduais de Educação Continuada - CESECs.

§ 2° - Poderá inscrever-se nas aulas de que trata este artigo o aluno
que comprovar:

- carência de recursos financeiros;
II - freqüência mínima de 75%;
III - aproveitamento mínimo de 75%.
Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Paulo Piau -

Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 8/4/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Arlen Santiago, dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. José Carlos de Oliveira, ocorrido em 2/4/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Manoelina Camargo de Santana, ocorrido em
7/4/2003, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Leonídio Bouças, dando ciência à Casa do falecimento
da Sra. Maria da Silva Rezende, ocorrido em 31/3/2003, em
Uberlândia. (- Ciente. Oficie-se.)	-

COMUNICAÇOES
- O Sr. Presidente despachou, em 9/4/2003, as seguintes

comunicações:
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Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.

José Djalma Valadares, ocorrido em 16/3/2003, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Paulo Furtado de Matos, ocorrido em 6/4/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Sebastião Silvério de Faria, ocorrido em 8/4/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento da Sra.
Mariana Caixeta de Oliveira, ocorrido nesta data, em Vazante. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antônio Andrade, notificando o falecimento do Sr.
Anésio Gonçalves Meio, ocorrido em 8/4/2003, em Sacramento. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Monte Sião

pelo transcurso do 1540 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 149/2003, do Deputado Laudelino
Augusto);

de congratulações com o 140 Grupo da Artilharia de Campanha -
Grupo Fernão Dias, na pessoa de seu Comandante, Cel.-Art. Cláudio
Coscia Moura, pelo transcurso do 85° ano de sua criação
(Requerimento n° 199/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de
Artefatos de Madeira de Minas Gerais - SINDIMOV-MG -, na pessoa
de seu Diretor-Presidente, Sr. Petrônio José Pieri, pelo transcurso do
Dia do Marceneiro (Requerimento n° 203/2003, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Central Mãos de Minas, na pessoa de sua
Superintendente, Sra. Ivone Martins, pelo transcurso do Dia do
Artesão (Requerimento n° 204/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a recém-eleita diretoria do Sindicato dos
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Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento n°
210/2003, da Deputada Marília Campos);

de congratulações com os Srs. Baldonedo Arthur Napoleão, Antônio
Lima Bandeira e Luiz Carlos Guerra pela posse, respectivamente,
como Presidente, Diretor de Operações Técnicas e Diretor de
Administração e Finanças da EPAMIG (Requerimento n° 233/2003, do
Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Serviço de Aprendizagem Rural - SENAR
Minas - pelos dez anos de sua fundação (Requerimento n° 234/2003,
da Deputada Ana Maria).

de repúdio ao Presidente dos EUA pela guerra contra o Iraque
(Requerimento n° 237/2003, do Deputado Chico Simões);

de aplauso à Agência de Desenvolvimento de Timóteo
anos de sua fundação (Requerimento n° 248/2003, do

pelos dez
Deputado

Chico Simões);
de congratulações com a Sra. Maria Elvira por sua nomeação como

Presidente do Conselho Empresarial de Turismo da AC Minas
(Requerimento n° 254/2003, da Deputada Maria Olívia);

de apoio ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC -
pela campanha de boicote aos produtos americanos (Requerimento n°
383/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 22° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/4/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: 1° Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2° Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n

o
s 619 a

624/2003 - Requerimentos nos 429 a 439/2003 - Requerimentos dos
Deputados José Milton e Adalclever Lopes - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, de Fiscalização Financeira
e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Olinto Godinho,
Bonifácio Mourão, Elmiro Nascimento (2) e Paulo Piau - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Miguel
Martini - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2° Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e
José Milton; deferimento - Questão de ordem - Encerramento.

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

Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana
Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - 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 - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
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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.

P Parte
P Fase (Expediente)

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

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIO
Do Sr. Inocêncio Duarte de Oliveira Rocha, apresentando sugestões

referentes à reforma da Previdência.
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°619/2003
Confere a denominação de Sônia Maria Silva Gomes ao prédio da

Escola Estadual do Bairro Canaã, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Sônia Maria Silva Gomes o prédio da

escola estadual do Bairro Canaã, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de abril de 2003.
Cecília Ferramenta
Justificação: Sônia Maria Silva Gomes, natural de Coronel
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Fabriciano, filha mais nova de uma família de seis irmãos, sempre
lutou com muita dificuldade para estudar e, assim, alcançar o objetivo
de se tornar uma educadora.

Casou-se com Joel Ferreira Gomes, com quem teve uma filha.
Idealista e perseverante, cursou o ensino fundamental em escolas

públicas de lpatinga. Formou-se no curso de Magistério e Estudos
Adicionais na Escola da Assedipa, em 1981, concluindo o bacharelado
em Letras pela FAFIC, em Caratinga, no ano de 1986.

Lecionou nas Escolas Estaduais Geraldo Gomes Ribeiro e D.
Caetana América de Menezes e também na Escola da Assedipa.

Durante sua vida sempre lutou pela melhoria do ensino em lpatinga
e, com muito esforço e sacrifício, alcançou significativos avanços
qualitativos na estrutura do ensino público do município.

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

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

PROJETO DE LEI N° 620/2003
Dispõe sobre a criação do Programa SOS Rio Pomba, objetivando

sua revitalização no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a criar o Programa

SOS Rio Pomba, objetivando a sua revitalização.
Parágrafo único - O Programa visa despoluir e proteger o rio Pomba

e seus afluentes dentro do Estado.
Art. 2 0 - O Programa mencionado no art. 1° tem como finalidade:
a) a fiscalização de toda a forma de lançamento no rio, de esgoto

clandestino, lixo, pneus, materiais plásticos e qualquer produto tóxico
ou nocivo;

b) a elaboração de um cadastro de todas as fábricas e empresas
localizadas na proximidade do rio, bem como dos materiais por elas
utilizados;

c) a construção e alargamento de pontes;
d) a despoluição e limpeza do rio Pomba;
e) a implantação e melhoria do sistema de esgoto sanitário nas

comunidades de baixa renda nas proximidades do rio;
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f) a preservação e conservação ambiental do rio;
g) o reflorestamento das margens do rio, com plantio de árvores

frutíferas;
h) a indicação de um local para o desenvolvimento de plantas e

sementes, bem como para a realização de cursos, aulas e palestras
sobre rios, vegetação e meio ambiente de um modo geral;

i) o desassoreamento do leito do rio, bem como construção de curva
de nível para evitar erosões;

j) o repovoamento com alevinos ao longo do leito do rio.
Art. 30 - A fiscalização e aplicação de sanções, bem como a verba

para a execução do projeto será de responsabilidade da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 40 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável deverá executar e regulamentar esta lei
sessenta dias após a sua publicação.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável poderá firmar convênios com pessoas
físicas, jurídicas, entidades privadas e outras Secretarias de Estado
ou entidades vinculadas para a execução desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, de de 2003.
Gilberto Abramo
Justificação: Mais de 1 bilhão de litros de dejetos químicos como

soda cáustica e lignina foram despejados no rio Pomba e afluentes
devido a vazamentos na empresa Cataguazes de Papel Ltda. Os
laudos revelaram que o rio foi contaminado por metais pesados como
ferro e alumínio em altas concentrações, além de mercúrio. A
contaminação reduziu a quantidade de oxigênio da água, matando
peixes e animais, e a água está imprópria para a irrigação e para o
consumo humano, comprometendo a saúde e a sobrevivência da
população das regiões atingidas.

Providências urgentes ainda devem ser tomadas para evitar o
derramamento de mais 700 milhões de litros de resíduos tóxicos
acumulados em outro reservatório da empresa, cuja barragem está
com infiltrações.

O desastre ambiental, se não for corrigido ou pelo menos
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minimizado, trará danos ao meio ambiente e à saúde humana por
várias décadas, e o problema ainda é mais grave se levarmos em
conta que não há solução doméstica para tornar a água contaminada
própria para o consumo. A recomendação é evitar todo e qualquer
contato direto com a água e com as margens dos rios contaminados.

Este projeto visa à conscientização, por parte do empresariado, da
sociedade e à adoção de medidas de fiscalização por parte dos
órgãos governamentais para evitar esse tipo de acidente e, acima de
tudo, para revitalizar e proteger o rio Pomba, a fim de torná-lo
novamente viável para a população mineira.

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

PROJETO DE LEI N° 621/2003
Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de fundo de olho em

récem-nascidos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - E obrigatório o exame de fundo de olho em récem-nascidos,

em todo o Estado, para diagnóstico do retinoblastoma e outras
doenças.

Parágrafo único - O exame será realizado pelo médico no berçário,
devendo o diagnóstico ser informado aos pais da criança.

Art. 20 - Diagnosticada a existência de alguma doença, o médico
deverá:

- orientar a família da criança a procurar um oftalmologista;
II - informar o resultado do exame aos órgãos públicos da área da

saúde;
III - providenciar e acompanhar o encaminhamento da criança ao

órgão público competente para a realização de exames específicos.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2003.
Ricardo Duarte
Justificação: Retinoblastoma é o nome de um câncer ocular

originário das células da retina. E uma doença de etiologia genética
decorrente da mutação de um gene. O retinoblastoma pode ser
congênito ou aparecer durantes os três primeiros anos de vida; pode
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afetar os dois olhos ou apenas um.

Por ano são diagnosticados no Brasil 400 novos casos de
retinoblastoma na infância. Quando descoberta precocemente, a
doença é curável, até mesmo com a preservação da visão. Por outro
lado, se a descoberta é tardia, os índices de cura diminuem, e
aumentam os riscos para a saúde do paciente. O tratamento,
oferecido pelo Sistema único de Saúde - SUS -, é gratuito.

O retinoblastoma é um tumor ocular assinalado pelo reflexo pupilar
branco ou "reflexo do olho de gato", cujo nome científico é leucocoria.
Muitas vezes, esse sinal só pode ser notado em algumas posições do
olhar, à luz artificial, quando a pupila está dilatada, ou, em fotos,
quando a luz do "flash" bate sobre os olhos à meia-luz. Outros sinais
associados a esse tipo de câncer são estrabismo, dificuldade visual,
aparência anormal do olho, glaucoma e inflamações.

Informar os pais sobre o retinoblastoma é importante, uma vez que
mais de 90% dos casos são percebidos por eles. Se detectado
tardiamente, poucas são as chances de resultados favoráveis, uma
vez que os efeitos temporários e permanentes decorrentes do
tratamento são graves e podem até comprometer a vida do paciente.

A Associação para Crianças e Adolescentes com Tumor Cerebral -
TUCCA - está desenvolvendo uma campanha para chamar atenção
sobre o retinoblastoma, este agressivo e raro câncer ocular infantil.

O exame serve para detectar o câncer e outros problemas oculares.
Se toda criança fizesse o exame de fundo de olho no berçário, o
prognóstico da doença seria bem melhor e o tratamento, mais
eficiente, favorecendo as crianças e suas famílias. Sem o diagnóstico,
o retinoblastoma evolui, podendo provocar a perda do olho e o tumor
cerebral.

O exame feito no berçário é bastante simples, devendo o pediatra
avaliar o estado do olho e encaminhar ao oftalmologista e ao
oncologista os casos em que forem necessários acompanhamento e
tratamento.

O exame de fundo de olho nos récem-nascidos pode detectar
também a catarata congênita, o glaucoma congênito, infecções no
olho e alterações de retina, além de prevenir o tumor cerebral.

- 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.

r:s



926
PROJETO DE LEI N° 622/2003

Institui a Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a Política de Saúde Mental para os Agentes

de Segurança Penitenciária, do Quadro da Secretaria da
Administração Penitenciária.

Art. 2° - A política a que se refere o artigo anterior inclui o
planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas
as atividades relacionadas à saúde mental do Agente de Segurança
Penitenciária, de modo a possibilitar o pleno uso e gozo de seu
potencial físico e mental.

Parágrafo único - Ficam assegurados às organizações sindicais,
entidades de classe e associações representativas, legalmente
constituídas, que representem os Agentes de Segurança Penitenciária
o acesso às informações de base epidemiolõgica referidas no art. 6 0 ,
bem como o direito à participação no planejamento, controle e
fiscalização da política de que trata esta lei.

Art. 30 - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária tem por objetivo assegurar o bem-estar biopsicossocial
dos referidos Agentes, mediante:

- ações preventivas, visando a manutenção de sua saúde mental;
II - assistência integral aos acometidos de transtorno mental,

visando a recuperação de sua saúde.
Parágrafo único - Para consecução do objetivo da Política de Saúde

Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária, consideram-se
minimamente:

- ações preventivas aquelas capazes de fornecer ao Agente de
Segurança Penitenciária, entre outras, condições dignas de trabalho;

II - assistência integral aquela capaz de universalizar o acesso do
Agente de Segurança Penitenciária:

a) às ações e aos serviços em todos os níveis de atenção à saúde
mental;

b) aos medicamentos para tratamento de distúrbios mentais,
gratuitamente.

Art. 40 - O Estado, por meio do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - e das estruturas
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próprias, conveniadas e com o SUS, adotará e desenvolverá ações
predominantemente extra-hospitalares, com ênfase para a
organização e manutenção de rede de serviços e cuidados
assistenciais destinada a acolher os pacientes, Agentes de Segurança
Penitenciária acometidos de transtornos mentais, em seu retorno ao
convívio social, observadas, ainda, as seguintes diretrizes e princípios:

- a atenção aos problemas de saúde mental dos Agentes de
Segurança Penitenciária realizar-se-á, basicamente, no âmbito
comunitário, mediante assistência ambulatorial, assistência domiciliar
e internação em tempo parcial, de modo a evitar ou reduzir a
internação hospitalar duradoura ou em tempo integral:

li - o Agente de Segurança Penitenciária acometido de transtorno
mental terá direito a tratamento em ambiente o menos restritivo
possível, que somente será administrado com seu consentimento,
após ser informado acerca do diagnóstico e do procedimento
terapêutico:

III - o desenvolvimento, em articulação com os órgãos e entidades,
públicos e privados, da área de assistência e promoção social, de
ações e serviços de recuperação da saúde mental do Agente de
Segurança Penitenciária:

IV - serão assegurados os direitos individuais indisponíveis dos
Agentes de Segurança Penitenciária, especialmente na vigência de
internação psiquiátrica involuntária, a qual somente será utilizada
como último recurso terapêutico, e visará a mais breve recuperação
do paciente.

Parágrafo único - A Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária seguirá ainda, de forma abrangente, as
diretrizes da Política de Saúde Mental do Conselho Estadual de
Saúde.

Art. 50 - Os transtornos mentais de que estejam acometidos os
Agentes de Segurança Penitenciária, em razão do trabalho, serão
considerados como doença ocupacional para efeito de concessão de
licença ou aposentadoria.

Parágrafo único - Ficam assegurados aos afastados nos termos do
"caput" deste artigo os vencimentos integrais, enquanto perdurar a
licença.

Art. 60 - A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
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Penitenciária contará com um sistema de informações de base
epidemiológica articulado ao sistema de informação em saúde do
SUS.

Art. 70 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2003.
Rogério Correia
Justificação: A Organização Mundial de Saúde - OMS -

desenvolveu, no ano de 2001, a campanha Cuidar Sim - Excluir Não,
buscando defender os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais. Há em todo o mundo 400 milhões de pessoas portadoras de
transtornos mentais, que, segundo a OMS, não recebem a atenção
adequada dos Governos. A OMS está preocupada com um possível
aumento dessas doenças nos próximos anos. Somente a
dependência alcoólica atinge 140 milhões de pessoas.

O sistema prisional brasileiro vivencia uma crise profunda, sendo
que seus trabalhadores estão submetidos a enorme pressão.
Aproximadamente 70% desses trabalhadores são Agentes de
Segurança Penitenciária que têm as seguintes atribuições: vigilância
interna dos estabelecimentos penais; revista pessoal em presos,
funcionários e familiares; revista de volumes e objetos que adentrem
os estabelecimentos; revista de celas, oficinas e outras dependências
internas e escolta de presos.

Os Agentes convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas
atribuições e do fato de serem os trabalhadores que têm contato mais
próximo com os presos, o que não deixa de gerar alguma intimidade.
Esta situação conflituosa pode determinar o aparecimento de doenças
e transtornos mentais e emocionais.

Pesquisa da Academia Penitenciária, divulgada pelo jornal "Folha de
S. Paulo", mostra que aproximadamente 30% dos trabalhadores em
presídios apresentam sinais de consumo elevado de bebidas
alcoólicas e um de cada dez trabalhadores sofre de transtornos
psicológicos. Em 1988 morreram 31 funcionários de presídios, quase
3 por mês, com idade média de 43,6 anos, bastante abaixo da
expectativa de vida dos brasileiros, de 68 anos. Em 1995, outra
pesquisa com Agentes de Segurança mostrou que 9% usavam
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medicamentos, 81% possuíam problemas digestivos, para 90% a
renda precisava melhorar, para 71% a alimentação era ruim ou
malfeita, para 72% o ambiente de trabalho era ruim ou desagradável,
68% exerciam outra atividade remunerada e 73% sentiam que sua
vida era ameaçada em sua atividade de trabalho.

Os dados apresentados evidenciam a necessidade de se criar e
implantar uma Política de Saúde Mental para os Agentes de
Segurança Penitenciária, que deve estar intimamente relacionada com
a valorização desses Agentes e com mudanças profundas em seu
ambiente de trabalho. Esta proposta deve incorporar a política de
reorientação do modelo assistencial em saúde mental expressa na Lei
Federal n° 10.216, de 6/4/2901, e na Luta do Movimento
Antimanicomial pela Reforma na Área de Saúde Mental.

A Política de Saúde Mental para os Agentes de Segurança
Penitenciária, coerente com essas premissas, deve prestar um
atendimento direcionado a esses profissionais, de acordo com uma
política, tendo como base ações preventivas e de atenção integral às
suas necessidades na área de saúde mental.

Diante de tais fatos, da relevância da questão posta em pauta e da
premência da necessidade de se implantar uma Política de Saúde
Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária, de forma a
atender e prevenir os distúrbios e aliviar as pressões a que estão
submetidos diariamente, em razão do desempenho de suas
atribuições, solicito aos meus pares, nobres Deputados e Deputadas,
que, no uso habitual da sua sabedoria, aprovem este 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° 623/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.359/2002)

Institui o Dia dos Jipeiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
AI. 1° - Fica instituído o Dia dos Jipeiros, a ser comemorado no

Estado. em 4 de abril.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003.
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Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O presente projeto visa à instituição do Dia dos

Jipeiros, uma vez que esse segmento de lazer esportivo se vem
expandindo em Minas. Essa expansão se tem dado não só devido ao
grande número de adeptos do esporte, que se vêm organizando em
associações, mas também devido à topografia mineira, que favorece
tal modalidade esportiva e de lazer. Além das associações, o número
de "sites" relativos a esse segmento está bastante representativo na
Internet.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 624/2003
(Ex-Projeto de Lei n o 2.045/2002)

Dá a denominação de Escola Estadual Antõnio Rigueira da Fonseca
à Escola Estadual do Bairro Savassi, situada no Município de Ribeirão
das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Antônio Rigueira da

Fonseca a Escola Estadual do Bairro Savassi, situada 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, 10 de abril de 2003.
Irani Barbosa
Justificação: O projeto de lei em tela, objeto de solicitação dos

Vereadores de Ribeirão das Neves, visa prestar uma justa
homenagem ao ex-Prefeito do município, o saudoso Sr. Antônio
Rigueira da Fonseca, falecido em junho de 2001.

Contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei, para que seja homenageado o trabalho dessa pessoa
que inúmeros benefícios prestou à população de Ribeirão das Neves
durante toda a vida.

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

REQUERIMENTOS
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N° 429/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Hospital João XXIII, na
pessoa do seu Diretor, Charles Simão Filho, pelo transcurso dos 30
anos de criação da entidade. (- A Comissão de Saúde.)

N° 430/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do DNIT-MG com vistas ao patrolamento e
encascalhamento da BR-030, no trecho entre os Municípios de
Montalvânia e Chapada Gaúcha. (- A Comissão de Transporte.)

N° 431/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas
solicitando cópia do convênio firmado entre o Estado e a Prefeitura
Municipal de São João Nepomuceno, para o asfaltamento da Rodovia
MG-126. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 43212003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
pelo prêmio Município Modelo em Gestão de Recursos Naturais -
2003".

N° 43312003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião Silvério de
Faria, ex-Prefeito Municipal de Patos de Minas. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 434/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
enviado a esta Casa relatório das despesas com publicidade
realizadas pelo Governo do Estado, referentes ao P trimestre do ano
de 2003.

N° 435/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo aos titulares dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público com vistas
a que seja enviada a esta Casa relação nominal dos seus respectivos
titulares e membros, com outras informações que menciona.

N° 436/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas informações ao Secretário de Planejamento e
Gestão sobre o projeto que visa à construção de um Centro
Administrativo do Governo do Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 437/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
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apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam tomadas
providências para se averiguar e se estancar o crescimento das
mortes ocorridas em razão do trabalho prestado por terceirizados à
CEMIG.

N° 438/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando sejam
formulados apelos aos Presidentes da Fundação João Pinheiro e da
Associação Mineira de Municípios com vistas a que sejam indicados
um titular e um suplente para comporem a Comissão Especial
encarregada de definir as diretrizes metodológicas para a elaboração
do índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS.

N° 439/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando sejam
formulados apelos à Secretaria de Meio Ambiente e à FEAM com
vistas a que sejam tomadas providências para se apurarem denúncias
sobre a possibilidade da destruição de patrimônio ambiental no
Município de Coronel Fabriciano.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
José Milton e Adalclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Fiscalização Financeira e de Defesa do Consumidor e
dos Deputados Olinto Godinho, Bonifácio Mourão. Elmiro Nascimento
(2) e Paulo Piau.

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

Deputados, hoje completam-se 100 dias de Governo. Em
pronunciamento, o Governador Aécio Neves fez significativo balanço
das ações administrativas e políticas de seu Governo. Além disso,
ressaltou as enormes e graves dificuldades por que passa o Estado.
Essas não são meramente pontuais, mas decorrem de um modelo de
Estado que levou Minas Gerais à pior equação fiscal.
O saldo negativo em nosso Estado é da ordem de

R$200.000.000,00 por mês. Assim o Governador Aécio Neves
encontrou Minas Gerais quando assumiu o Governo em P de janeiro.
Desde então registramos ocorrências graves no que diz respeito às
áreas de segurança e de proteção ambiental.

Nesses 100 dias o Governo teve a oportunidade de implementar
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medidas rigorosas de ajuste financeiro, e, de forma exemplar,
optou pela redução dos salários do primeiro escalão, pela diminuição
de 30% no número de Secretarias, pelo corte de 1.200 cargos de
confiança. As palavras de ordem foram "proibido gastar". Somado a
isso tivemos a determinação de um ajuste drástico nas despesas de
custeio da máquina pública. Por outro lado, tomou-se a sábia decisão
de cancelar todo e qualquer investimento previsto no orçamento do
Estado que não tivesse assegurada a sua fonte respectiva de
recursos. Portanto, com essa medida, vivemos um quadro
orçamentário real no Estado, e não um de ficção.

A par de toda essa dificuldade e com a devida sensibilidade
governamental, foi determinado o pagamento dos pequenos credores
do Estado, que representam 83% do número total.

Com essas medidas, ilusões não serão mais verdades no Governo
do Estado.

Somando-se a essas vigorosas medidas de ajuste financeiro,
implantou-se também o denominado choque de gestão. Com isso não
ficamos restritos a um regime de austeridade financeira e
administrativa. Esse choque de gestão representa uma nova
estratégia de formular os programas e as ações do Estado. Foram
asseguradas as fontes de recursos e fixados os programas, as metas
e os responsáveis pelo seu acompanhamento. Com essa nova
fórmula e visão de administração pública podemos assegurar que
todos os programas definidos serão implementados a tempo e a hora.
Dessa forma, o Tesouro do Estado não viverá mais aquele quadro
casuístico de, a cada mês, não saber o que pagar, em razão dos seus
parcos recursos; terá um fluxo de entrada e saída normal.

Para que tais programas tivessem êxito foram criadas as câmaras
técnicas e de gestão, implantando e assegurando rigorosa análise de
viabilidade dos projetos, programas e ações sob a guarda do Estado.

Em síntese, trata-se de um trabalho comprometido com a
responsabilidade administrativa, sem perder de vista a sensibilidade
social.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Alberto Pinto
Coelho, como é sabido, o PL tem a oportunidade de fazer pane da
base de sustentação do Governo Aécio Neves. Digo isso de modo
muito confortável. Diante da escassez de recursos financeiros, da
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forma precária em que se encontra o Estado, ao se completarem
os 100 dias de Governo do nosso eminente Governador Aécio Neves,
reconhecemos que este tem promovido ações muito eficazes para
sanear o Estado. Observamos com muita clareza o enxugamento da
máquina pública, o corte vigoroso de cargos comissionados, a
austeridade, correição e probidade que vêm norteando as ações
governamentais. Demonstrando uma responsabilidade singular à
frente do Governo de Minas Gerais, tem procurado ser solidário às
ações governamentais do Presidente Lula, que nós também tanto
apoiamos. Tem procurado facilitar, desempenhando papel
imprescindível na condução das reformas políticas pretendidas pelo
Governo Lula, já se tendo colocado à disposição. Isso é muito
importante, porque, independente da agremiação partidária - o que
vale a pena assinalar -, devemos considerar, acima de tudo, que
somos mineiros e brasileiros. Numa medida muito ousada, está
buscando uma linha de financiamento por meio de diálogos com
organismos internacionais, caminho este necessário e imperioso para
que Minas, depois de sua situação saneada, possa ter acesso a esses
recursos expressivos e imprescindíveis para trazer o tão sonhado
asfalto a mais de 200 cidades do Estado.

O PL, de forma orgulhosa, ao mesmo tempo em que apóia o
Governo de Minas Gerais, colabora e se solidariza com ele. Obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Agradeço o aparte e as sábias
palavras e contribuições do Líder Dinis Pinheiro.

Mas, retomando nossa fala, gostaríamos também de ressaltar que
esse quadro de dificuldades não impediu, muito menos inibiu o
Governo de tomar ações no campo da busca dos investimentos na
geração de empregos e do respeito internacional. Fazendo o que tem
de ser feito, Minas recupera a credibilidade no País e no exterior. A
confiança fundamental do investidor está de volta, comprovada nos
R$4.000.000.000,00 em novos investimentos em Minas, anunciados
nesses três meses. Com eles o Estado vai conquistar 27 mil novos
empregos diretos e multiplicar uma série de novas oportunidades.

Foi retomado o diálogo com o Banco Mundial e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento, além de outras instituições
internacionais de financiamento. Passamos a ter absoluta confiança
na aprovação de projetos fundamentais para os mineiros, como o
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Programa de Proteção à Mata Atlântica, já consolidado com o
Governo alemão. Temos negociação em curso em diversas outras
áreas, tais como saneamento, saúde, segurança, estradas e
modernização administrativa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Serei bem rápido,
Deputado Alberto Pinto Coelho. Faço coro à brilhante manifestação de
V. Exa., ao se completarem 100 dias de Governo Aécio Neves. Devo
dizer que V. Exa. também é co-responsável por essa empreitada
vitoriosa, como Líder do Governo nesta Casa. Um articulador que
busca sempre, efetivamente, soluções pacificas entre os Poderes
Legislativo e Executivo.

Quero que V. Exa. leve ao Governador e a todo o secretariado o
nosso pleito. A Casa, com certeza, sob a batuta de V. Exa., obterá as
ações emergenciais e necessárias para o futuro de Minas e do Brasil.
Muito obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço a contribuição do
ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Na realidade, o Governador é
quem deve receber os créditos, e não o seu Líder de Governo, que é
o coordenador das ações do Governo na Casa. O Poder Executivo,
com o advento das leis delegadas, tem feito justiça a esta Casa ao
dizer que o que pôde ser feito pelo Governo, nesses 100 dias, com
toda certeza, se deve à parceria e à solidariedade do Poder
Legislativo.

A Deputada Jã Moraes (em aparte) - Caro Deputado Alberto, quero
cumprimentá-lo por prestar contas dos primeiros 100 dias de Governo.
Sendo Deputada da Oposição, não temos o que comemorar, mas não
sou daqueles que não compreendem as dificuldades do Estado de
Minas. Sei que pouco é possível de se fazer, face às dificuldades
econômicas.

Mas quero dizer a V. Exa. que não nos traz alegria a apresentação
de uma política de ajuste ou de um choque de questão, porque o que
Minas precisa é de um choque de investimento. Reconheço que,
neste momento, colhemos o fruto de dez anos de uma política
absolutamente contrária aos interesses do Brasil e de Minas, assim,
não posso exigir do Governador mudanças. Mas quero deixar
registrado que discordamos que a política de ajuste fiscal seja uma
alternativa para a retomada do desenvolvimento de Minas.

WC
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Esperamos comemorar ainda com V. Exa. e com o Governador o

advento de um choque de investimento para que Minas recupere suas
possibilidades de crescer e de implementar programas sociais. O
Estado de Minas Gerais não pode ser, cada vez mais, desmontado.
Pelo contrário, deve ser reforçado na sua estrutura, de forma que os
servidores ganhem adequadamente, sejam valorizados e o Tesouro
do Estado possa servir aos programas sociais e ao desenvolvimento
tão necessários. Muito obrigada.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço a contribuição da
Deputada Jô Moraes e posso assegurar que há uma perfeita
compreensão de que, para que se possam abrir as portas aos
recursos internacionais e o Estado tenha condições de retomar os
seus investimentos, impõe-se indubitavelmente, em razão da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o ajuste das contas ao Estado. O
Governador, com toda certeza, tem comprometimento também com a
área social e com o desenvolvimento econômico do Estado.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Meu prezado Líder,
Deputado Alberto Pinto Coelho, em nome da Bancada do PMDB,
quero apresentar os nossos cumprimentos ao Governador Aécio
Neves e a V. Exa. pelo trabalho que vem realizando como Líder do
Governo na Casa. E importante o trabalho realizado pelo Governador,
mas mais importante é o poder de liderança que V. Exa. exerce,
procurando, acima de tudo, investir no diálogo com a Casa,
discutindo, mostrando e trazendo as novas realidades.

Sabemos que 100 dias é muito pouco para se fazer uma avaliação
de Governo. Se quatro anos é pouco para se avaliar, imaginem 100
dias. Podemos constatar que o Governador Aécio Neves procurou
implantar um estilo novo de governar. Trata-se de um político
moderno, que procura, acima de tudo, abrir as portas do Palácio da
Liberdade para receber não só os Prefeitos, mas também os
Deputados e as Lideranças.

Como voto de confiança, a Assembléia Legislativa delegou poderes
ao Governador para implantar mudanças por meio de lei delegada.
Somos testemunhas de que S. Exa. está procurando trabalhar,
mesmo com as dificuldades que o Governo enfrenta e vai continuar a
enfrentar, buscando junto ao BIRD e BID os recursos necessários
para fazer nosso Estado respeitado como sempre foi. Mais uma vez,
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parabenizo V. Exa. pelo trabalho democrático que vem
desenvolvendo na Assembléia Legislativa.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço suas palavras.
Nesses 100 dias, ocorreram avanços importantíssimos nas áreas
essenciais do Estado. Com a parceria do Governo Federal, o Plano
Emergencial de Segurança Pública foi reconhecidamente bem
elaborado. Implementaram-se ações significativas na área da
educação para normalizar o ano letivo nas escolas carentes de
professores; regularizou-se o fluxo de recursos para garantir a
merenda e o transporte escolar; foram adquiridas ou recuperadas
mobílias em cerca de 200 escolas; reformaram-se 48 prédios do
sistema de ensino e iniciou-se um programa que trata, de forma
diferenciada, 70 escolas localizadas em áreas de risco social.

Na área da saúde, formalizou-se a entrega de medicamentos
gratuitos às Prefeituras para atender 90% da população; capacitaram-
se 3 mil agentes de saúde; conteve-se o surto de febre amarela; as
obras do Hospital Alberto Cavalcanti foram finalizadas.

Na área de transportes, em parceria com o Governo Federal, houve
a recuperação emergencial de 6.000km de estradas, um terço da
malha rodoviária mineira, totalmente intrasitável.

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Sr. Presidente, Deputados
e Deputadas, nos 100 dias de Governo de Aécio Neves e de Lula,
ambos enfrentam dificuldades devido aos oito anos de Governo de
FHC. A maneira de governar de um e de outro deve ser levada em
conta. Lula discute os problemas com a sociedade. Infelizmente, em
Minas Gerais, tal não acontece. Houve uma lei delegada ofuscando os
atos do Governo. As ações propostas pelo Governo proporcionam
transparência? Há quem diga que houve a extinção de alguns cargos,
ficando o Estado em prejuízo. Os 100 dias de Governo de Aécio são
marcados pela falta de transparência. Não sabemos se estamos no
caminho certo.

Li a respeito de duas questões na grande imprensa. Foi dito
claramente pela sua liderança: "não pagar o que não está amparado
por lei ou coisa semelhante". A saúde representa uma causa
importante.

O IPSEMG está deixando de pagar a seus fornecedores, tendo
mecanismos para tal. Peço a S. Exa. que interfira para que a saúde
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não seja mais prejudicada em Minas Gerais.

O mais grave é a segurança. Li, no jornal de hoje, que o Governador
está endurecendo o jogo, ou seja, fazendo o que tanto foi criticado
pelo PSDB quando Itamar fez, indo contra o Governo central. Hoje
Aécio faz o mesmo que censuraram. E essa atitude vai além: está
agindo no Senado, onde há obstrução de matérias, dentre elas uma
importante para a segurança.

Minas Gerais vive um quadro de insegurança e violência nunca
vistos. Gostaria que o Governador repensasse o Brasil e tivesse um
discurso coerente com sua prática.

Peço que, com sua liderança, faça com que em Minas Gerais tudo
ande correto, de acordo com o Governo Federal, para que Minas
também possa sentir-se beneficiada.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Obrigado, Deputado Chico
Simões. O Brasil assiste à recuperação do vigor político de Minas
Gerais e a aplaude, pois isso permite o reequilibrio da Federação. O
Governador Aécio Neves jamais abdicará da postura de fazer valer
Minas Gerais, como fez, recentemente, após entrevista com o Ministro
Antônio Palocci. Com muito equilíbrio e altivez, Minas far-se-á valer
nas grandes decisões nacionais.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Testemunho o trabalho
que V. Exa. vem desenvolvendo nesta Casa, em brilhante exercício da
Liderança de Governo, dando grande contribuição para o êxito da
administração Aécio Neves.

Diante do aparte do Deputado Chico Simões, digo que a lei
delegada não tem as falhas apontadas. O Deputado Durval Angelo
entrou com projeto de resolução pedindo anulação de dispositivos da
lei delegada. Sou relator da matéria e a estudei bastante. Não vi
inconstitucionalidade no que aponta e dei parecer contrário,
entendendo como constitucionais as medidas; estou pronto para
debater o que for necessário, graças à segurança que tenho do meu
parecer. O Deputado Durval Angelo pediu vista e, a meu ver, não tem
fundamento. Se tivesse mais tempo, relacionaria meus fundamentos.

Além disso, com referência ao comentário sobre o IPSEMG, já
estive com a Ora. Maria Coeli, ex-Secretária Geral desta Casa, que
expôs a situação daquele instituto. Está pagando aos fornecedores
em dia no ano de 2003, do Governo Aécio Neves. Ainda não quitou os
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débitos do ano passado porque não estavam no orçamento, nem
ficaram em restos a pagar, e, portanto, não há fundamento legal.

Por fim, digo que o Governo Federal está, sistematicamente,
bloqueando as contas de Minas Gerais e cobrando multas. O
Governador Itamar Franco declarou, em uma reunião em que estava
presente, ter uma certidão do Ministério de Fazenda, do dia 27 de
dezembro de quitação até 27 de dezembro de 2002 com o Governo
Federal.

Tive notícia ainda de que os bloqueios seriam em razão da LRF.
Portanto, é preciso sabermos se esses bloqueios são feitos para todos
os Estados e municípios brasileiros inadimplentes com essa lei. Caso
contrário, seria um procedimento caprichoso contra Minas Gerais, que
a própria Bancada do PT não pode aceitar.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço as ricas contribuições
do Deputado Bonifácio Mourão.

Para encerrar minhas palavras, vou dizer as que o Governador
Aécio Neves disse sobre esses 100 dias: "Minas tem rumo e vai fazer
o que tem que ser feito.". Muito obrigado.

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

telespectadores da TV Assembléia, imprensa, senhoras e senhores,
ocupo esta tribuna para responder ao Deputado Rogério Correia, que,
na semana passada, fez algumas observações de que discordei.
Ontem expus os números e as razões para agir assim.

Hoje esses números foram repetidos pelo Deputado Alberto Pinto
Coelho, Líder do Governo. Concederia um aparte ao Deputado, mas,
percebendo que outros também desejavam fazer aparte, cedi a minha
vez e me inscrevi para falar um pouco mais. O balanço é
extremamente positivo e, provavelmente, não poderia ser melhor. A
Deputada Jô Moraes disse que não seria com o ajuste fiscal que
conseguiríamos uma boa notícia, mas sabemos que, se não fizermos
o ajuste fiscal, Minas não voltará a receber os investimentos e não
poderá crescer e dar prosseguimento aos programas de extremo
alcance social, como o PAP 2, que está com US$70.000.000,00
reservados. O Banco Mundial dispôs-se a emprestar esse dinheiro,
dependendo apenas do aval do Governo Federal, que alega que a

-
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LRF tem de ser ajustada, para que autorize Minas Gerais a receber
esse empréstimo de grande alcance social, que poderá ajudar no
Programa Fome Zero.

Assim, não posso concordar com essa idéia de que o ajuste fiscal
não seja importante. E fundamental e não veio prejudicar as áreas
fundamentais, como educação, saúde e segurança pública. Seria
muito melhor se o Governador Aécio Neves tivesse recebido o
Governo como o Governador de São Paulo recebeu. Por uma
fatalidade, no meio do Governo Mário Covas partiu, deixando 5 mil
obras a serem inauguradas e R$7.000.000.000,00 livres para serem
investidos no Estado. O novo Governador precisou apenas administrar
o final do Governo e, agora, nos quatro anos que se seguem,
governará com todos os recursos de que precisa. Isso não houve em
Minas Gerais, que herdou R$2.300.000.000,00 de déficit
orçamentário, sendo R$840.000.000,00 de Restos a Pagar.

Dizer que não é necessário fazer o ajuste fiscal é desconhecer a
realidade da administração. Temos, sim, de fazê-lo, para recuperar a
credibilidade. Mais do que o problema da responsabilidade e do ajuste
fiscal é o da recuperação da imagem de Minas Gerais, que, por
equívoco do Governo anterior, fechou as portas internacionais, até
mesmo para financiamento de US$400.000.000,00, que já estavam
encaminhados para Minas Gerais. Agora, o trabalho de recuperação
da credibilidade precisa ser feito. E fundamental, e nós, mineiros, de
todos os partidos, devemos reivindicar ao Governo Federal que tenha
o mínimo de sensibilidade e pare de bloquear os recursos, que já
somam R$24.000.000,00. Que o recurso da CIDE, já arrecadado,
destinado à aplicação na reforma e na construção de estradas, se
destine realmente a isso. Minas Gerais tem quase 20.000km de
estradas esperando por esses recursos. Com  as chuvas, o Estado
ficou todo esburacado e enfrenta dificuldades com o aumento de
acidentes. O dinheiro da CIDE é fundamental para o Estado. E
essencial também que o Governo Federal dê seu aval para os
R$70.000.000,00 que serão aplicados no PAPP 2, que beneficiará o
Norte de Minas, fundamentalmente o Jequitinhonha. Precisamos
pensar como mineiros. Desse modo, Minas Gerais voltou a ocupar
espaço no cenário nacional. Agora é uma voz que se faz ouvir. E é
assim que precisa ser tratado, porque sabemos dos interesses que
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passam pelo Congresso Nacional e pelo Governo Federal. Minas
Gerais, durante bom tempo, ficou esquecido, ausente do cenário
nacional. As discussões passavam por outros Estados, muito menores
do que o nosso. Enquanto isso, Minas assistia a tudo passivamente.
No caso, não era somente São Paulo, mas o Ceará e outros Estados
menores, que eram ouvidos, e Minas não. Agora se resgata o espaço
político justo para ser ocupado por Minas Gerais, e o Governador,
com competência, tem feito isso.

A Deputada Jô Moraes (em aparte) - Deputado Miguel Martini, esta
é excelente oportunidade de nos posicionarmos acerca das
necessidades de Minas. V. Exa. disse que é necessário e fundamental
o ajuste. Neste período de transição, reféns que somos do modelo
nefasto implementado durante os oito anos do Governo FI-IC, com
contratos internacionais que nos foram jogados, assinados no dia
30/9/2002 pelo ex-Presidente, que nos impôs esse ajuste com o FMI,
não serei daquelas que querem rasgar contratos, mas que
reconhecem ser, neste momento, esse sacrifício transitório. O
Governo Aécio Neves bebe do veneno implantado e está sentindo o
peso da política, com a qual concordou durante todos esses anos.
Acredito na possibilidade de Minas e seu povo sensibilizarem o
Governador para que ele e seu partido se juntem a nós, a fim de nos
livrar dos contratos internacionais. Isso para que, em dezembro, não
precisemos mais recorrer ao Fundo e o Brasil não seja refém dos
capitais internacionais, que apresentam vulnerabilidade externa.

Digo a V. Exa que reconheço as atuais dificuldades, mas quero fazer
uma profissão de fé contra o modelo de ajuste. Discordar de V. Exa.,
do Governo de V. Exa., que defende a política do ajuste, o desmonte
do Estado com choque de gestão, como questão programática, como
questão circunstancial, sim. Por isso, eu e meu partido somamo-nos a
V. Exa. na defesa da luta contra a multa de Minas, mas esperamos
que V. Exa. e seu Governo se unam a nós para romper com o modelo
que sustentaram.

O Deputado Miguel Martini - Desculpe-me, mas não sustentei o
Governo anterior. Minas Gerais, da mesma forma que São Paulo e
Rio de Janeiro, viveu o mesmo Governo Federal. E não há
dificuldades no Estado de São Paulo. Querer dizer que foi por causa
desse ou daquele partido, é equivocada a análise, porque São Paulo
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está maravilhosamente bem. O Rio de Janeiro, não fosse o
desastre desses últimos seis meses de administração, estaria também
muito bem. Cresceu, passou, superou a economia de Minas Gerais. O
PIB mineiro já foi o segundo perdemos, depois do Governo do PSB,
do companheiro Garotinho. no Rio de Janeiro. O Crescimento
econômico do Rio de Janeiro foi extraordinário, mesmo sendo
oposição ao Governo Federal que estava em Brasília.

Quanto a essa análise, discuto, duvido, O Governador Aécio Neves
não está apenas fazendo ajuste de cortes, não. A previsão é de cortes
e 1 bilhão de incremento na arrecadação. E, para arrecadar 1 bilhão a
mais, está supondo desenvolvimento, maior correção e rigidez na
máquina arrecadadora, assim como um novo ciclo de
desenvolvimento e crescimento. E, para isso, é preciso que o Estado
colabore, entre fudamentalmente naquilo que cabe ao Estado fazer:
prover as estruturas, desenvolver, criar os mecanismos que
sustentarão o desenvolvimento.

Está equivocada essa análise quando considera que apenas seria
corte. Não é. A primeira medida do Governador foi fazer um choque
de enxugamento da máquina, para que houvesse habilidade e
agilidade suficientes para sustentar esse crescimento, que vamos
experimentar em Minas Gerais. Não temos dúvida disso. Se o
Governo Federal não atrapalhar muito.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de
cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento lúcido e sereno.
Aproveitando o espaço, cumprimento nosso Líder do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que teve oportunidade de anteceder
V. Exa. no pronunciamento.

Estive aqui, durante quatro anos, na legislatura passada. Posso
afirmar que esses 100 dias de Governo Aécio Neves são uma
demonstração de que o Estado, hoje, caminha na direção certa,
apesar das questões pontuais que nós, da Comissão de Segurança
Pública desta Casa, estamos vivendo e fiscalizando, como a questão
pontual da Penitenciária Nélson Hungria; e agora chegam também
algumas denúncias da penitenciária de Valadares. Foi uma herança
ruim da administração de uma Pasta anterior, que certamente levou a
que a penitenciária ficasse naquele estado, da forma como estava
sendo conduzida pela direção.
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Com as medidas que estão sendo tomadas pelo Subsecretário

Agílio Monteiro, temos a certeza de que as coisas vão melhorar e a
disciplina reinará nessas penitenciárias de uma forma mais tranqüila.
Os próprios agentes públicos terão condições de trabalhar e oferecer
segurança à população.

Os efeitos do plano emergencial de segurança pública, lançado pelo
Governador, são só uma questão de tempo, e temos de dar esse
tempo. Ninguém consegue fazer nada da noite para o dia. Estamos
confiantes de que o Governador vai retomar a dianteira, o crescimento
do Estado, e a segurança pública é um assunto primordial para que as
empresas possam investir no Estado, para que os empresários
possam enxergar Minas como um lugar tranqüilo. E só uma questão
de tempo para que o plano possa ser colocado efetivamente em
prática, cumprir os prazos que certamente já foram preestabelecidos.

Quero cumprimentar V. Exa. e dizer que o Governador Aécio Neves
está de parabéns, porque fez com que o Estado saísse da inércia.
Teve coragem, foi a Brasília. Está indo nos organismos internacionais
buscar recursos para que o Estado possa retomar o desenvolvimento
e dar ao povo mineiro crescimento, geração de emprego e melhoria
no campo social.

Fica aqui nossos cumprimentos ao Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - O Presidente Lula diz que o modelo de
segurança pública adotado pelo Governador Aécio Neves, no plano
emergencial, deverá ser copiado em todo o País. Sem segurança
pública, não há investimentos. São medidas acertadas. A proposta de
fazer Minas Gerais reocupar o 10 lugar em educação - hoje estamos
em 40 - atrairá investimentos. Há um conjunto de ações necessárias
para que o desenvolvimento volte a Minas Gerais.

Parabenizo o Deputado Alberto Pinto Coelho pela forma como se
está havendo como Líder do Governo nesta Casa. Parabenizo
também o Governador Aécio Neves e toda a sua equipe, pelos 100
dias de Governo, que apontam para Minas Gerais uni novo ciclo de
crescimento, reocupando seu lugar no cenário nacional e fazendo
aquilo que o povo mineiro espera, ou seja, justiça social. Muito
obrigado.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do §1 0 do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para receber a
Secretária do Ensino Fundamental do Ministério da Educação, Maria
José Feres.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2 a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à ? 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 nos 439/2003, da Comissão de Meio Ambiente, e 437
e 438/2003, 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
Defesa do Consumidor - aprovação, na 5 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 32712003, dos Deputados Leonardo Quintão, Cecília
Ferramenta e Chico Simões, com a Emenda n° 1, da Deputada Maria
Tereza Lara; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 3 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos nos 249 e 250/2003, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 273/2003, do Deputado Adalciever Lopes; e de
Turismo - aprovação, na 5 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
277/2003, do Deputado Chico Simões, 31312003, do Deputado Paulo
Cesar; e 359/2003, da Deputada Maria Olivia (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Bonifácio Mourão - informando de sua desfiliação do
PMDB a partir do dia 9 do corrente mês; e Olinto Godinho -
informando de sua desfiliação do PTB e sua filiação ao PSDB (Ciente.
Cópia às Comissões e às Lideranças.).

rÃ
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Adalclever
Lopes solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
556/2003, que aguarda designação do relator em comissão, e José
Milton solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
209/2003, que se encontra na Comissão de Justiça aguardando
parecer (Arquivem-se os projetos.).

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, alguns fatos curiosos me

trouxeram a esta tribuna. Ontem, apresentei um requerimento à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos seguintes
termos.

- Lê requerimento em que pede seja solicitada dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público relação contendo os nomes, cargos e valores pagos
a título de remuneração, e outras vantagens e benefícios ao
Governador do Estado, aos Secretários de Estado, aos Procuradores
do Estado e da Fazenda Pública Estadual, aos Presidentes, aos
Superintendentes de autarquias e fundações pertencentes ao
Governo do Estado de Minas Gerais, aos Deputados Estaduais, aos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, aos Juízes do Tribunal de
Alçada e da P Instância, aos Conselheiros e aos Auditores do
Tribunal de Contas, e aos Procuradores e aos Promotores de Justiça
do Estado de Minas Gerais,

Por coincidência, chegou às minhas mãos contracheque de um
Promotor de Justiça do Estado, cujos valores salariais montam a
R$28.747,95. Ora, Sr. Presidente, esse pessoal não é aquele que
chamou esta Casa para um ajuste de salários? Estamos preparando
um requerimento, que ainda não está em minhas mãos, para que esta
Casa indague do Dr. Nedens, Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público se os valores constantes no contracheque condizem
com a verdade. Estando isso comprovado, parte daquele
requerimento estará atendido. Mas vamos tentar trazer a esta Casa
todos os Poderes, que quase nunca desejam discutir os valores
salariais. Esperamos que a Assembléia tenha dignidade para tratar
desse assunto.
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Outra questão que levarei à Comissão de Ética, ao Presidente e

a todos os Deputados, com nome e hora, diz respeito ao tráfico de
drogas em Minas Gerais. Recentemente, solicitei a constituição de
uma CPI para investigar a participação de autoridades do Judiciário e
do Ministério Público de Ribeirão das Neves no envolvimento com
facilitação de fugas, tráfico de drogas, etc. Coincidentemente, um
Deputado pulou na minha frente, no mesmo momento, e,
desesperado, defendeu os acusados, dizendo que o Promotor, o Juiz
e o traficante não estavam envolvidos.

Nesse meio tempo, um Vereador de Ribeirão das Neves sofreu um
atentado, tomando um tiro, e foi salvo por um celular. As investigações
conduziram a alguns suspeitos, entre eles uma suplente de Vereadora
do município, que foi amante de um Delegado.

A história é muito complexa porque todos os indícios de
envolvimento na tentativa do assassinato apontavam para essa
amante do Delegado, que foi Vereadora naquele município.
Curiosamente, ela também foi amante de um Vereador de Belo
Horizonte, que, por sua vez, foi amante da Delegada Maria Antõnia. E
o Deputado, que teve acesso aos papéis que mostraram a falsificação
de documentação em Contagem, levou essa mulher acusada do
envolvimento no caso ao Secretário de Segurança Pública para tentar
abafar o caso.

Se não bastasse isso, no dia de ontem, ouvimos a discussão sobre
o tráfico de drogas em nosso Estado e a questão de o traficante ter o
número do telefone celular desse Deputado. Não foi sequer uma
notícia atravessada. Foi veiculada uma reportagem na TV em que o
próprio parlamentar diz que foi chamado por telefone público que
ficava dentro do presídio. Mas, dentro do presídio de Contagem não
tem telefone público, apenas do lado de fora.

Além disso, há denúncias de participação desse Deputado nas
"piscinadas", churrascos e orgias praticadas naquele presídio por
parte do Rogerão, do Maurição e de vários outros traficantes.

Existe ainda a ligação efetiva que esse cidadão tem com os dois
Promotores que acusei nominalmente, com provas, e esta Casa não
se dignou a fazer exigências do caso ao Tribunal de Justiça. Sobre a
questão do crime de responsabilidade, poderia ter processado o
Presidente do TJ pelo não-envio dessa documentação. E esta
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Assembléia omitiu-se. Pretendemos, a partir de agora, acompanhar
essa história do começo ao fim. Todos os passos foram fechados.
Hoje, a própria imprensa mineira tem noção de que, onde pula um
traficante, esse Deputado pula na frente para defendê-lo. E,
normalmente, esses bandidos estão no perímetro de Ribeirão das
Neves e Contagem. Usaremos todos os nossos direitos para buscar a
verdade. Esta Casa já abafou uma CPI com provas cabais do
envolvimento de Juizes mineiros, e também de Promotores, no tráfico
de drogas por meio de solturas e aliciamentos. Agora, o círculo
fechou-se, porque tem até Deputado envolvido. Desta vez,
apuraremos os fatos, seja como for. Chega de termos, em Minas, o
crime sob o patrocínio de políticos, além de parte do Judiciário, parte
do Ministério Público, parte da PM e da Polícia Civil. E agora, parte da
nossa Assembléia Legislativa. Buscaremos tudo o que pudermos para
esclarecer a opinião pública. Esconder-se atrás de mandato para
proteger o tráfico de drogas não será mais aceito. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
11, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 11/4/2003
Presidência do Deputado Sebastião Helvécio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Jayro Lessa - Jô Moraes - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco

- Wanderley Ávila.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - 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 as reuniões especiais de
segunda-feira, dia 14, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a reunião de debates na mesma data, às 20
horas.
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ATA DA 108 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/4/2003

Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: Ata - Questões de

ordem - 28 Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para
votação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei n° 15.521; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
discursos dos Deputados Doutor Viana, Durval Angelo e Rogério
Correia; encerramento da discussão - 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 - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico
Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gustavo Valadares -
Irani Barbosa - ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria
Tereza Lara - Manha Campos - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauni 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
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- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2 0-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, todos acompanhamos ontem as notícias da rebelião no
interior dos Pavilhões 7 a 12 da Penitenciária Nelson Hungria.

Logo mais, faremos um discurso pontuando alguns aspectos do
atual sistema carcerário mineiro, as propostas da atual administração
e alguns desafios e impasses que se colocam neste momento. Ao
mesmo tempo, apresentaremos propostas provadas na prática como
eficazes para a recuperação do interno e que dão mais tranqüilidade à
população.

O enfrentamento entre sentenciados, guardas penitenciários e a
Polícia Militar na Nelson Hungria iniciou-se por volta das 18 horas,
quando foi anunciada a transferência para o DEOESP do sentenciado
vulgarmente conhecido como Rogerão.

Cumprindo nosso papel de Deputado e de Presidente de uma das
comissões desta Casa, chegamos às 19h30min àquela unidade
prisional. Infelizmente, temos de aguardar ainda o inquérito que vai
dizer o que aconteceu, mas, na troca de tiros, foram feridos três
internos e dois Agentes Penitenciários, sendo que um se encontra em
estado de coma no Hospital João XXIII.

Isso mostra como o sistema penitenciário está falido em termos
nacionais. Não é apenas uma realidade de Minas Gerais, é do Brasil
inteiro. Evidentemente, essa falência, cada vez maior, dá-se pela
ausência de um modelo para recuperação dos internos no sistema. Há
experiências positivas no Rio Grande do Sul e na APAC de ltaúna,
que está sendo visitada hoje pela Comissão de Direitos Humanos.

Pelo fato de termos ficado na penitenciária até por volta de 5 horas
da manhã, quando toda a negociação foi encerrada, e por estarmos
de prontidão no caso de uma blitz" nos pavilhões daquela unidade
prisional, aonde voltaremos, se necessário, não fui a ltaúna, mas
fomos representados por três Deputados da Comissão de Direitos
Humanos, por assessores de nosso gabinete e por Consultores desta
Casa. O episódio de ontem, diferentemente de outros ocorridos no
Estado, com violência e enfrentamento, é apenas o início de uma
sucessão de episódios, caso prevaleça a tese da secretaria, que não
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apresenta alternativa para um modelo de tratamento. Sua função é
apenas disciplinadora, o que também é importante no sistema
carcerário. Os Deputados que hoje visitam ltaúna verificarão que a
APAC se estrutura com base na disciplina. Mas, sozinha, a disciplina
não responde às necessidades do sistema. Se essa for a opção da
secretaria, com certeza prevalecerá a lei de talião: olho por olho,
dente por dente, o que não propiciará tranqüilidade à sociedade, não
apenas para os internos. Também para os que estão fora do processo
de brutalização gerará enfrentamento. Lá estivemos ontem,
representando esta Casa, como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, buscando, num esforço de negociação, alcançar o
consenso, juntamente com os Promotores da Vara de Execuções
Criminais de Belo Horizonte, com o Dr. Roberto, da Secretaria da
Justiça, com Oficiais da Polícia Militar, na tentativa de que outras
vidas não corressem risco e de que os reféns fossem libertados com
total garantia de sua integridade física. Logo mais faremos um
discurso aprofundado, expondo a situação carcerária em Minas e no
Brasil.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, na qualidade de Presidente da Comissão de
Segurança Pública desta Casa, concordamos com quase toda a fala
do companheiro Durval Angelo no tocante à falência do sistema
penitenciário em nosso Estado. Entendemos que é cada vez mais
importante a participação do Poder Legislativo neste processo, com o
intuito de mediar conflitos e buscar uma solução pacífica.

O Agente Penitenciário que se encontra no Pronto-Socorro João
XXIII é mais uma vítima do descaso para com o sistema penitenciário
do nosso Estado. Faço minhas as palavras do Subsecretário Agílio
Monteiro, quando afirma que é uma herança madrasta que esse
Governo herdou da administração anterior, em especial daquela
Pasta.

Juntamente com os Deputados Rogério Correia, Alberto Bejani e
Célio Moreira, estou acompanhando as denúncias feitas à Comissão
de Segurança Pública sobre as churrascadas, regalias e privilégios,
até de "strip-tease" de prostitutas, que têm livre acesso à Penitenciária
Nelson Hungria. Temos tentado mostrar à população de Minas Gerais
que esse descalabro não pode continuar. Não podemos admitir que os
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chamados líderes de pavilhões, conhecidos como os presos de
maior periculosidade, continuem a comandar o sistema carcerário, em
especial na Nelson Hungria.

São exatamente esses presos que, segundo o Presidente do
Sindicato dos Agentes Penitenciários, Marcos Terrinha, estão
recebendo um salário mínimo e dizendo que estão trabalhando dentro
da penitenciária, quando vemos centenas de pais de família querendo
receber um salário mínimo para alimentar sua família. Pessoas
perigosas não estão cumprindo pena no regime em que deveriam
cumprir segundo a Lei de Execução Penal, que seria em regime
fechado. Tráfico é crime hediondo, para o qual não existe o regime
semi-aberto. Portanto, essas pessoas cujos nomes aparecem
rotineiramente nos veículos de comunicação deveriam estar
cumprindo pena dentro das celas, dentro dos pavilhões. O que
ocorreu do início da tarde de ontem, até a madrugada, com dois
Agentes Penitenciários feridos, tendo um ficado em estado de coma e
outro baleado no pé, e três presos feridos, é a herança recebida por
essa administração. Continuaremos atuando firme como Presidente
da Comissão de Segurança Pública, juntamente com os demais
companheiros, para que realmente possamos retomar a disciplina
dentro das penitenciárias. Isso é essencial para que o Estado retome
o controle das penitenciárias. Não podemos admitir que a população
que mora nos arredores da penitenciária continue assistindo, de forma
tranqüila, ao que está acontecendo. O Governador do Estado e o
Secretário Agílio Monteiro têm que continuar tomando medidas firmes.
Aqui estaremos prontos para apoiar essas medidas. Entendemos que
o preso deve passar por uma ressociabilização no cumprimento da
sua pena, mas somente aqueles presos que querem recuperar-se.
Para os que não querem, o regime deve ser fechado. A única coisa
que estamos cobrando é o cumprimento da Lei de Execução Penal.

Sr. Presidente, como Presidente da Comissão de Segurança
Pública, estaremos atuando firmemente para que a ordem se
estabeleça nos cárceres das penitenciárias. Muito obrigado-

0 Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, querer responsabilizar
um único governo pela situação de insegurança por que passa o
Brasil é querer diminuir o discurso e o raciocínio. Isso é fruto de uma
situação que ocorre no País há 500 anos. Temos um sistema
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penitenciário totalmente falido, que não cumpre o papel de
recuperar o cidadão que comete um deslize. Temos um Judiciário
lento, não temos políticas sociais decentes para que o brasileiro tenha
uma vida digna. Tudo isso, somado, nos coloca, hoje, nessa situação
em que vive o Brasil. Mas devemos e podemos fazer alguma coisa,
até para atender os anseios do povo brasileiro que, de maneira
democrática, ordeira e paciente, nas últimas eleições, mostrou a sua
indignação contra o modelo e votou pela mudança.

E lógico que temos certeza de que essa mudança não se dará
simplesmente com a eleição de um Presidente. Temos que fazer
alguma coisa neste momento, e Minas Gerais e esta Casa podem
começar a dar um exemplo. A situação está extrapolando os limites do
aceitável; autoridades estão sendo ceifadas. Nesta Casa, temos dois
colegas ameaçados de morte, o Rodrigues e o nosso companheiro
Rogério. Então, acho que devemos fazer alguma coisa. Devemos ser
mais enérgicos para pedir e exigir que se cumpra a Lei de Execução
Penal. Não podemos fechar os olhos e cruzar os braços para entender
que na penitenciária há pessoas armadas. Se entrou arma ali dentro,
houve omissão ou negligência das pessoas pagas para nos dar
segurança. Devemos ser duros. Foi um avanço penalizar com penas
mais duras as pessoas que matam, que agridem ou que ameaçam
autoridades, mas é importante que essas que são pagas para nos dar
segurança também tenham uma penalidade mais dura quando não
cumprem o seu dever. Se não acontecer isso, continuaremos, em
todas as entidades, com as pessoas favorecendo outras para que a
violência dentro do presídio aumente, para que esses delinqüentes
continuem sendo mais fortes aqui fora do que o próprio Estado.

Então, peço a esta Casa que tome providências, pelo menos, para
garantir a integridade das autoridades e, de uma maneira especial,
dos companheiros Deputados que estão á frente dessa batalha para
que tenhamos segurança.

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da
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reunião os Vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.430 e 15.470,

apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum para votação, mas que o há para a discussão da matéria
constante na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.521, que acrescenta o § 50 ao art. 1° da Lei n° 13.694, de
1 0/9/2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas
remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de
15/4/91. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. A
Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a
palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Antes, porém, de emitir parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.521, quero destacar,
em primeiro lugar, o papel importante que V. Exa. teve, Sr. Presidente,
nessa negociação que envolveu todos os ex-funcionários da
MinasCaixa. V. Exa. foi um interlocutor legítimo de todos os
interessados nesse projeto, do Deputado Doutor Viana, e, também, o
Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. Chegaram,
efetivamente, a abranger todos os servidores nesse projeto. Então,
independentemente de minha lavra, faço muita questão de registrar o
significativo papel de V. Exa. e, ainda mais, a sensibilidade do
Governador Aécio Neves, que tinha como meta de sua campanha
uma solução rápida para esse caso. Emitirei o parecer e faço questão
de deixar esse registro para V. Exa., para o Líder do Governo e para o
Deputado Doutor Viana. Sr. Presidente, omeu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
15.521

Relatório
Por meio da Mensagem n° 36/2003, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa, para exame e deliberação, o
veto parcial oposto à Proposição de Lei n° 15.521, que acrescenta o §
50 ao art. 10 da Lei n°13.694, de 10/9/2000, que autoriza a negociação
do valor das parcelas remuneratórias dos servidores a que se refere a
Lei n°10.470, de 15/4/91.
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Esgotado o prazo de 20 dias sem que a Comissão Especial

emitisse parecer e tendo sido o veto incluído na ordem do dia para
apreciação nos termos do art. 145, c/c o art. 222, do Regimento
Interno, o Presidente designou este relator para, em 24 horas, emitir
parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O veto em exame incide sobre os arts. 1° e 3° da proposição, por

motivos de interesse público e constitucional.
Trata o art. 1 0 de acrescentar dispositivo à Lei n° 13.694, de 2000,

que autoriza a negociação do valor das parcelas remuneratórias dos
ex-servidores da extinta MinasCaixa, absorvidos no quadro de pessoal
da administração direta do Poder Executivo, nos termos da Lei n°
10.470, de 1991. Tais parcelas representam a diferença, concedida a
título de vantagem pessoal, quando o valor da remuneração for
superior ao símbolo de vencimento correspondente à remuneração
percebida, em virtude do posicionamento do servidor na carreira.

Entretanto, com a conversão em URVs das tabelas de vencimento
dos servidores públicos da administração direta do Poder Executivo, e
com a sistemática adotada pelo Decreto n°36.014, de 1994, os cargos
foram reclassificados e a referida vantagem pessoal foi absorvida pelo
novo vencimento básico fixado para os cargos, porquanto a Lei n°
13.694, de 2000, objetiva restabelecer o pagamento dessa vantagem.
E, para a garantia do seu recebimento, o art. 1° da proposição de lei
ora vetado objetiva o registro, no contracheque do servidor, da
expressão 'parcela de diferença de vencimento", sobre a qual
incidirão os adicionais por tempo de serviço e os percentuais de
reajustamento de vencimentos concedidos ao funcionalismo, em
caráter geral, correspondentes ao respectivo símbolo de vencimento;
todavia, argumenta o Chefe do Executivo que o acolhimento do
mencionado dispositivo agravaria a notória crise financeira por que
passa o Estado, medida, portanto, contrária aos interesses públicos.

O assunto está em juízo e a discussão ainda não está pacífica, haja
vista a manifestação de entendimentos contrários no egrégio Tribunal
de Justiça. Não obstante, a mencionada Lei n° 13.694, de 2000, que
trata da negociação entre os ex-servidores da extinta MinasCaixa e o
poder público, viabilizou a realização de um acordo entre o Executivo
e esses servidores, ainda que tal medida acarrete ônus financeiro
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para o Estado.

O Chefe do Executivo não nega a necessidade de uma política
remuneratária justa para os servidores estaduais, conforme ressalta
em sua mensagem, muito embora tenha negado sanção ao dispositivo
em exame. Entendemos, pois, que razão assiste ao Governador do
Estado para opor veto ao dispositivo em exame.

Quanto ao art. 30 , também nos manifestamos favoráveis à
manutenção do veto oposto, pois trata-se de matéria de competência
privativa do Governador do Estado.

Por outro lado, sobre a outorga do benefício do apostilamento, nos
termos da citada Lei n° 9.532, de 1987, e sobre o qual o dispositivo
ora vetado tratou, equivoca-se o Chefe do Executivo nas suas razões
do veto quando não reconhece o direito do detentor de função pública.

Com efeito, a Emenda à Constituição n°49, de 2001, à Constituição
Estadual, ao acrescentar dispositivo ao ADCT, assegurou ao detentor
de função pública os direitos, as vantagens e as concessões inerentes
ao exercício de cargo efetivo, integrando-o no quadro efetivo de
pessoal da administração pública estadual, em cargo correspondente
à função pública de que seja detentor, desde que admitido até a data
da promulgação da Constituição da República de 1988 ou no período
compreendido entre 5/10/88 e 1 0/8/90, data da instituição do regime
jurídico único no Estado.

Todavia, o dispositivo ora vetado não trata especificamente do
detentor de função pública, mas cuida de garantir a regra já prevista
no art. 32, § 20 , da Constituição Estadual, que manda aplicar, no que
couber, o disposto no § 1° ao servidor público detentor de título
declaratório que lhe assegure direito à continuidade de percepção de
remuneração relativamente a funções.

Conclusão
Somos, portanto, pela manutenção do veto oposto aos arts. 1° e 3°

da Proposição de Lei n° 15.521.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de explicar aos nobres pares a negociação que fizemos,
como autor do projeto de lei, com o Governo, a respeito desse veto, O
Governo, há 15 dias, publicou no 'Minas Gerais" uma normativa
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concedendo os benefícios constantes no projeto de lei e na lei que
antecederam a derrubada do veto. Aos ex-funcionários da MinasCaixa
está garantida a não retirada da vantagem pessoal de seus
vencimentos. Esse é o primeiro item negociado e concedido pelo
Governo. Em segundo lugar, todo e qualquer aumento que incidir no
vencimento do funcionalismo público incidirá também na vantagem
pessoal do ex-funcionário da MinasCaixa. E a terceira conquista
garante ao ex-funcionário da MinasCaixa, por ocasião da
aposentadoria, a anexação da vantagem pessoal.

Fizemos essa negociação e, por intermédio da Secretaria de
Administração e do Secretário de Planejamento e Gestão, Antônio
Augusto Anastasia, a normativa foi publicada, de modo que já estão
assegurados esses direitos aos ex-funcionários da MinasCaixa. O
entendimento a que chegamos foi votar aqui pela manutenção do
veto, pois foi concebida uma norma que dá muito mais segurança a
esses funcionários.

Assim, o trabalho está-se coroando. Para conhecimento dos
senhores, a única questão pendente foi a de qüinqüênios, mas o
Governo já se dispôs a, tão logo tenha condições de pagar, renegociar
conosco esse direito, o que os ex-funcionários da MinasCaixa
entenderam muito bem. Tenho certeza de que ficaram satisfeitos com
essas concessões do Governo, conseguidas em uma negociação que
contou com a participação efetiva e importante do Líder do Governo
na Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do Vice-Líder, Bonifácio
Mourão, a quem cedo a palavra neste momento.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
pedi-lhe um aparte tão-somente para assinalar a luta de V. Exa. pelo
êxito nesse pleito dos servidores da MinasCaixa. Nesse pleito, que
todos reconhecemos mais do que justo, e para reconhecer a
sensibilidade do Governador Aécio Neves e do Secretário de
Planejamento e Gestão, Anastasia, bem como a luta do Líder do
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, para que se chegasse a um
entendimento. Reunidos no Gabinete do Secretário, conseguimos
chegar a esse entendimento, e o resultado, como assinalaram muito
bem V. Exa. e o relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é um benefício
aos servidores da MinasCaixa. E certo que não exatamente em todos
os termos por ele pleiteados, mas, pelo menos em parte, atingiu-se o
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objetivo de amenizar os defeitos de inconstitucionalidade contidos
no projeto, os quais foram objeto do veto do Governador.

Assim, nosso aparte é para enaltecer o trabalho de V. Exa. e de
todos os que lutaram pelos direitos e méritos dos servidores públicos
da MinasCaixa.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço o aparte e, mais uma vez, a
sua participação tão importante para a conquista desses direitos dos
ex-funcionários da MinasCaixa.

Aproveito para agradecer aos integrantes da Comissão Especial,
que tinham consciência da importância da reposição a esses
funcionários. Estávamos todos convictos de que derrubaríamos o veto
e, sensíveis à questão, participaram efetivamente desse
entendimento. Quero lembrar os nomes dos Deputados Neider
Moreira, Rogério Correia, José Milton, Presidente da Comissão, além
de outros colegas que participaram conosco da Comissão, todos
imbuídos do mesmo sentimento: fazer justiça a esses ex-funcionários.
Essa luta está praticamente chegando ao fim, após mais de dez anos
de sofrimento dessa categoria, que passou a vida toda a serviço do
Estado no extinto Banco MinasCaixa e que foi penalizada
abruptamente até mesmo em sua dignidade.

Assim, peço aos nobres colegas que, em razão do entendimento,
registrem em seu voto o "sim" para manutenção do veto. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estudantes que muito nos alegram com a sua presença
nesta manhã, queremos aproveitar a discussão, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.521, que acrescenta parágrafo
50 ao art. 1° da Lei n° 13.694, de 1 01912000, que autoriza a negociação
do valor das parcelas remuneratórias dos servidores a que se refere a
Lei n° 10.470. A matéria refere-se a uma árdua luta, nesta Casa, do
colega Viana pela valorização dos servidores da MinasCaixa.
Aproveitando este momento, trago à discussão um tema também
pertinente à matéria. A discussão de parcela remuneratória do
servidor público nos faz lembrar a situação dos servidores da
Secretaria de Defesa Social e, particularmente. de uma parcela dessa
categoria, os Agentes Penitenciários, que hoje padecem com uma
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baixa remuneração e sofrem com a não-realização de concurso
público. Toda nomeação para os cargos acaba sendo por indicação
política.

A situação de instabilidade e insegurança de uma parcela dos
servidores da Secretaria de Defesa Social faz-me extrapolar, Sr.
Presidente, da questão imediata do veto, para trazer a esta Casa a
discussão do sistema prisional em Minas Gerais.

Sr. Presidente, durante seis anos, este Deputado, juntamente com
os Deputados João Leite e Ivair Nogueira, fomos inúmeras vezes à
Penitenciária Nelson Hungria.

E durante esses seis anos encontramos lá um modelo totalmente
ineficaz a qualquer expectativa de recuperação dos internos do
sistema carcerário. A propalada segurança total de 100% não era real,
pois era obtida na base de torturas. Eu e os Deputados João Leite e
Ivair Nogueira trouxemos para esta tribuna dezenas e dezenas de
denúncias mostrando que a paz aparente que se tinha na Nélson
Hungria era a paz do cemitério. As pessoas que ali eram internadas
para, como em um hospital, saírem curadas, saíam pior e, muitas
vezes, com a perspectiva de auto-estima e de solidariedade humana
praticamente mortas.

Denunciamos que aquele sistema, nos seis anos daquela direção da
Nelson Hungria, era fundado em privilégios de poucos e na corrupção.
Só que imperava a lei do silêncio e ninguém tinha coragem de
denunciar. E os poucos que denunciavam desapareciam ou
apareciam mortos, enterrados na horta daquele estabelecimento
penal. Tragicamente os agentes que, por questão de ideologia, se
opunham ao regime militar dos anos de chumbo da história brasileira,
eram torturados. Como se lá fosse a escola da tortura e da corrupção
em Minas Gerais. Portanto, não havia ali essa propalada segurança
nem uma situação que respondia aos interesses da sociedade
mineira.

Depois de inúmeros pedidos da Comissão de Direitos Humanos
para que aquela diretoria fosse afastada, conseguimos o nosso intento
em dezembro de 2000. Naquela oportunidade, conseguimos pôr um
ponto final naqueles desmandos. Tivemos algumas direções de
transição, que procuraram implantar um modelo novo, um modelo
diferente na Nelson Hungria. E bom que se diga que tudo foi feito com
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o apoio do Governo anterior, muito omisso em muitas questões
prisionais, mas que, na Nelson Hungria, conseguiu realmente investir
no modelo. Um modelo em que poderia haver insegurança, que tinha
erros e distorções, mas, antes de tudo, um modelo que permitia um
resultado significativo.

No último dia 26/3/2003, a Comissão de Direitos Humanos,
composta pelo Deputado Roberto Ramos, Vice-Presidente, pelo
Deputado Mauro Lobo e por mim, esteve na Nelson Hungria. A
Comissão constatou que aquela unidade obteve alguns avanços na
recuperação dos sentenciados. O primeiro exemplo é a oferta de
trabalho remunerado aos presos, realizado, principalmente, na oficina
de fabricação de material desportivo, inaugurado em 1/6/2000, e nas
oficinas de carpintaria, marcenaria, tornearia, tapeçaria, trabalhos
artesanais e hortículas. A fabricação de bolas de couro, que integra o
Programa Pintando a Liberdade, em convênio com o Ministério de
Esportes, é remunerada com o valor de R$2,00 por unidade,
registrando-se que cada preso produz, em média, 15 a 20 bolas por
semana. Hoje, a Nelson Hungria tem 650 presos trabalhando. Se bem
vale o ditado que mente vazia é oficina de satanás, isso é um avanço.

Ao jogar a água suja fora da bacia, não podemos jogar também a
criança.

Outro aspecto que queremos destacar é que a Penitenciária Nelson
Hungria oferece assistência jurídica aos presos: há 12 Defensores
Públicos em atividade no estabelecimento. Vale registrar que cada um
desses advogados é responsável pelo acompanhamento mensal de
70 a 80 presos, em média. E evidente que esses Defensores, com a
aprovação da Lei de Defensoria Pública, esperam sua incorporação à
Defensoria. O processo já está nas mãos do Anastasia. Esperamos
que o Secretário agilize o andamento desse processo. Também não
queremos dizer que sua atuação seja igual. Acompanhamos relatórios
de Defensores e sabemos que alguns deixam a desejar. Mas muitos
Defensores que atuam na Nelson Hungria trabalham com afinco e
disposição, mantendo atualizada a visão de quase toda a vida penal
dos internos daquele estabelecimento. O que acontece hoje se deve,
muitas vezes, ao represamento na Vara de Execuções Criminais de
Contagem, onde cerca de 200 internos têm direito à progressão de
regime, mas ainda não a obtiveram.
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Mas a Comissão de Direitos Humanos destacou mais: a oferta de

assistência médica e odontológica aos presos no hospital da
penitenciária. Esse hospital tem salas preparadas - verdadeiras celas
de segurança - para garantir que nenhum tipo de preso doente fuja
dali. Hoje há oferta de assistência médica e odontológica aos presos
no hospital da penitenciária, que possui consultórios médicos,
enfermarias, salas de isolamento, salas de cirurgia de urgência, de
Raios X, de acupuntura e gabinete dentário.

E de observar que o ambulatório do hospital conta com membros de
programas desenvolvidos nas unidades básicas do SUS - o senhor,
que é médico, Sr. Presidente, sabe muito bem disso -, entre os quais
podem ser citados programas de doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS, controle da hipertensão, controle de diabetes,
da hanseníase e da tuberculose, bem como vacinação preventiva
contra hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. Diante da alta
incidência da AIDS nos estabelecimentos penais, cada interno hoje
faz exame de sangue a cada seis meses. Entre os 800 internos do
sistema, temos somente 40 casos de soropositivos. Acho importante
destacar e mostrar isso aqui.

A alimentação dos presos é de boa qualidade, com seleções
variadas e refeições preparadas em cozinha ampla e bem equipada. A
Comissão de Direitos Humanos - eu, os Deputados Roberto Ramos e
Mauro Lobo -, assessores desta Casa e representantes da imprensa
almoçamos na penitenciária. Dessa vez o fizemos juntamente com
todos os membros da Comissão. Comemos a mesma comida servida
aos presos. Em outros momentos, já almoçamos com membros da
diretoria em diferentes pavilhões. Fiquei até sabendo que ontem,
quando estávamos na Nélson Hungria, alguns Agentes Penitenciários
denunciaram que estávamos almoçando lá dentro. Poderiam ter dito
mais. Tenho advogados em meu gabinete defendendo vários internos
dessa unidade prisional. Tenho trabalhado com famílias de presos que
cometeram diferentes crimes tentando conseguir empregos e estágios
para vários deles. Temos também trabalhado e dado assistência a
várias famílias de presos. Entendemos que um trabalho como esse
que a Comissão de Direitos Humanos teve a oportunidade de
constatar tem que ser apoiado e aplaudido.

Registramos, também, a oferta de ensino fundamental e supletivo de
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ensino médio aos presos, assim como cursos de alfabetização.

Hoje, cerca de 400 presos, metade da população carcerária da
Nélson Hungria, estudam, têm direito à remissão de pena pelos
estudos. Os melhores índices do Brasil no supletivo do 2° grau em
estabelecimentos penais são da Penitenciária Nelson Hungria. Será
que isso não merece ser destacado? Será que isso não é um
investimento importante na ocupação do interno, na busca de cultura?

Existência de casa de oração. Eu e o Deputado João Leite várias
vezes constatamos que os presos não tinham, nos 12 pavilhões, um
lugar onde pudessem praticar e celebrar sua fé. Hoje, todos os
pavilhões têm uma capela ecumênica onde cada preso,
independentemente de sua religião, pode professar sua fé. Acho, Sr.
Presidente, que isso é um avanço significativo. Repito aqui: ao
jogarmos fora a água suja da bacia, não podemos jogar a criança.

No dia 26 de março, a Comissão de Direitos Humanos, em uma
reunião que deveria ser conjunta com a Comissão de Segurança
Pública, acompanhou a vistoria da Polícia Militar. E bom destacar aqui
que foi comandada pelo Capitão Leopoldo de Vasconcelos,
Comandante da P Cia. de Missões Especiais da 7' Região da PM.
Essa inopinada vistoria mobilizou aproximadamente 200 policiais. A
Comissão faz um longo capítulo elogiando a vistoria que vimos dos
policiais comandados pelo Capitão Leopoldo. Nós mesmos, três
Deputados da Comissão de Direitos Humanos, estivemos em vários
estabelecimentos penais e verificamos a postura séria e consciente
desses policiais, agindo com rigor, vistoriando tudo, até dos vasos de
plantas a terra era jogada no chão, para se verificar se não havia arma
ou droga ali. Isso para nós é uma mudança.

A polícia fez questão de filmar toda a operação. Se houvesse
qualquer reclamação posterior, eles teriam tudo registrado. Nessa
vistoria, a Comissão levanta alguns aspectos negativos da segurança
do presídio, como a ausência de policiais militares em 23 das 26
guaritas existentes ao longo de 3.300m de muro externo. E um
absurdo essa falha na penitenciária.

Desativação dos detetores de metal que foram originariamente
instalados na entrada da área de pavilhões.

Na questão dos detetores de metais, gostaria de fazer um registro:
eu e Deputado João Leite, durante vários anos, denunciamos o que
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poderia evitar uma revista vexamosa: a desativação dos detetores
de metais da Nelson Hungria. Eles foram instalados há um ano e
meio, mas não funcionaram em nenhum momento. Estão se
depreciando, estragando-se na entrada dos pavilhões.

Ontem, sabe quantas armas havia na penitenciária, segundo
informações de um agente que era refém? Cinco revólveres. Houve
revista rigorosa da polícia no dia 26/3/2003. Houve outra revista feita
pelos Agentes - também estive lá na última quinta-feira. Foi uma
revista também rigorosa, que não encontrou armas, mas mais coisas
que a revista da Policia Militar, como dois celulares. Vou dizer no final,
só de passagem, um episódio interessante de uma conversa que ouvi
de um celular que tinha sido apreendido. Com as duas revistas, seria
difícil que tivesse algo mais a ser visto e verificado.

A revista foi feita na quinta-feira, e já na terça-feira, em menos de
duas semanas, cinco revólveres foram encontrados. Nos próximos
dias, a Polícia Militar fará outra revista inopinada e a Comissão de
Direitos Humanos irá acompanhá-la. Não sabemos o que vamos
encontrar. E possível. Sargento Rodrigues, fazer-se uma pistola 380 e
quatro revólveres na cadeia? E possível que entrem sem serem
notados? Saiu o Diretor-Geral, Capitão Marzano, mas o problema não
são as pessoas. E o sistema que está corrompido. Cinco armas
entraram na penitenciária num intervalo de quatro dias, numa prova
cabal de que algo está errado.

Outro dia, conversei com um Deputado Federal do PT sobre o
Regime Disciplinar Diferenciado - RDD -, que vai passar de 30 dias
para um ano. Minha opinião é que não adianta nada o RDD passar
para um ano, se a estrutura continuar podre. Sabem o que vai
ocorrer? Os 'serviços" prestados dentro da penitenciária vão
inflacionar, porque o celular, a arma, as regalias e os privilégios vão
ficar mais caros, e poucos vão ter acesso a ele. Então, não é só
colocar presos perigosos 360 dias em regime disciplinar diferenciado.
E preciso também pensar quem vai cuidar deles, quem vai administrar
a penitenciária e como vai ser a relação entre todos.

Outra denúncia à Comissão: inexistência de cerca elétrica no muro
que circunda os seis pavilhões inferiores, ressaltando que foi dali que
fugiram os oito detentos.

Na rebelião de inicio de fevereiro, fugiu o preso paulista exatamente
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no dia em que a cerca elétrica não funcionava. No dia 24 de março,
fugiram 8 internos, e nesse dia a cerca elétrica não funcionou. Que
cerca elétrica é essa?

Ontem, um policial que estava no muro, protegendo a penitenciária,
tomou um choque. A cerca elétrica funciona para os policiais, mas não
funciona para os presos quando vão fugir. Então, há alguma coisa
errada nesse sistema. Ora, investe-se tanto para colocar uma cerca
elétrica em volta dos muros da prisão, de modo a manter a proteção, e
a sociedade continua desprotegida.

Mais uma denúncia: inexistência de bloqueador de aparelhos
celulares no estabelecimento. A torre está lá, mas o bloqueador não
foi colocado. E um absurdo. Sua instalação, feita por uma empresa
francesa, vem-se prorrogando indefinidamente. Está errado o sistema
na Nelson Hungria. A Comissão analisou questões fundamentais de
infra-estrutura.

Fazemos questão de denunciar determinados privilégios, mas, Srs.
Deputados, principalmente os da Comissão de Segurança Pública,
prestem atenção ao seguinte: há 12 pavilhões na Nelson Hungria. Há
muito tempo, não há rebelião nos Pavilhões 1 a 6 e no pavilhão dos
policiais. Quase a totalidade desses internos trabalha.

E, diga-se de passagem, o primeiro Deputado que brigou pelo
tratamento diferenciado aos policiais, por ocasião da visita àquela
penitenciária quando um Delegado que participou de um assalto
estava preso, foi este Deputado que lhes fala. E, depois, quando o
Deputado Sargento Rodrigues tomou posse, também lutou pela
unidade diferenciada para os policiais, apresentando até projeto de lei.
Mas o primeiro que foi àquela penitenciária visitar policiais presos,
prestar-lhes solidariedade e exigir tratamento diferenciado, porque
corriam risco, foi este que lhes fala.

Disse ao Deputado Rogério Correia que o problema estava situado
no Pavilhão 11, em que houve as apreensões que chocaram a
sociedade.

Se de todos os pavilhões, incluindo o dos militares e o dos policiais
civis, só um está caminhando errado, temos de fazer essa distinção.

Deputados Rogério Correia e Sargento Rodrigues, gostaria de fazer
uma ressalva sobre o Cap. Marzano, junto ao qual a Comissão de
Direitos Humanos sempre teve grande acolhida. Estão falando sobre
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coisas que entram na secretaria. Há uma resolução da diretoria da
penitenciária de 30/1/2001, quando o Cap. Marzano ainda não era
Diretor-Geral. No item 2, a secretaria "permite pernoite de esposas e
amásias devidamente cadastradas", o que reduziu muito o índice de
homossexualidade e, conseqüentemente, o índice de soropositivos.
Essa decisão não é do período Marzano. Item 6: "Os representantes
dos pavilhões ficarão soltos diariamente, tendo acesso aos pavilhões,
sendo soltos e recolhidos no mesmo horário da faxina do pavilhão. Os
representantes estão autorizados a sair duas vezes por semana, para
cumprirem suas funções de representantes ou alguma eventualidade
de urgência perante o setor administrativo, pessoal, social ou
hospitalar". A secretaria provou que, em 30/1/2001, não era o Cap.
Marzano o Diretor-Geral. Se essa liberalidade tem de acabar, temos
de responsabilizar quem determinou tal coisa. Isso era no período em
que ainda prevalecia a lei dura na penitenciária, que, várias vezes, eu,
o Deputado João Leite e o Deputado Ivair Nogueira denunciamos.

Temos de criticar o que está errado na Penitenciária Nelson
Hungria, temos de exigir mudanças, mas é necessário ter cuidado
para não jogarmos a criança junto com a água suja. Hoje é mais
barato recuperar o preso. Está aí o exemplo de ltaúna, onde há 90
internos, O índice de recuperação é de 96% a 97%. São 12 anos de
APAC em ltaúna, única cidade de porte médio de Minas Gerais que,
nesses anos, segundo dados da Polícia Militar, da Policia Civil, do
Ministério Público e do Juiz da Vara de Execuções Criminais local, Dr.
Paulo, teve redução de criminalidade. Isso demonstra que recuperar é
mais barato do que investir em segurança. Não podemos entrar em
um círculo vicioso e achar que é com linha dura, com violação de
direitos humanos que conseguiremos implantar a disciplina. E um dos
mais rigorosos e disciplinados estabelecimentos penais. De manhã,
preso só não sai da cela para trabalhar se estiver doente. Nesse caso,
vai para o médico. Preso não faz o que quer. Na época da Copa do
Mundo havia jogos de madrugada, e a penitenciária só permitiu que
os jogos fossem assistidos depois de uma audiência com o Juiz da
Vara de Execuções Criminais e de sua autorização. Os horários são
rigorosos. Todas as celas são fechadas com cadeado à noite. Os
regimes são separados. Preso do regime aberto não tem contato com
preso do regime fechado, o que é fundamental. Naquele



965
estabelecimento penal não há nenhum policial civil ou militar, e o
Estado paga somente a alimentação dos presos. A direção é inspirada
nos valores do Evangelho e na pedagogia do amor, o que lhe dá uma
dimensão diferente.

Já comuniquei às autoridades competentes um fato ocorrido na
última quinta-feira. Estávamos na Nélson Hungria no momento da
apreensão dos telefones encontrados na cela. Os agentes afirmaram
que um dos telefones pertencia a um preso chamado Charles, que
estava internado no hospital da penitenciária.

Não estávamos mexendo nos telefones, para preservar a
identificação das chamadas. Mas um telefone começou a tocar
insistentemente a partir das 11 h3Omin e a chamada tinha a
identificação bloqueada. Imaginei que fosse da Secretaria da
Segurança Pública. Quando deram 12h30min, não resisti e atendi ao
telefonema. A pessoa pediu para falar com o Charlinho. Disse que o
Charlinho estava no hospital. Ele perguntou quem estava falando, e
eu disse que era o Bronca. Ele, então, pediu que chamasse o
Edmilson. Na frente do Diretor-Geral da penitenciária, passei o
telefone para o agente penitenciário, que ficou pálido quando ouviu a
conversa. Quando ele tentou responder, o interlocutor desligou porque
percebeu que não era o Edmílson. O agente disse que quem estava
ao telefone era um preso chamado Dimenor, que todos conhecemos
como muito violento. Ele estava usando o telefone da Delegacia de
Furtos e Roubos, que é fechada, de onde ninguém pode sair. O
agente falou, com convicção, que era o Dimenor e que ele estava
combinando alguma coisa sobre tráfico. Isso significa que esse preso
ficou fora da cela da Delegacia de Furtos e Roubos de 1 lh3Om até às
l2h3Omin.

Essa é uma questão para a Comissão de Segurança Pública pensar.
Imediatamente, liguei para o Dr. Otto Teixeira e falei que estava
abismado. Esse Dimenor é aquele que matou os presos na ciranda da
morte. O Dr. Otto solicitou que o telefone usado fosse preservado e
encaminhado à secretaria, para a divisão da Polícia Civil, para
identificar como esse preso conseguiu ficar ligando da Delegacia de
Furtos e Roubos, durante 1 hora, para combinar crime com um preso
da Nélson Hungria. Isso é estarrecedor.

Companheiros, Deputados da Comissão de Segurança Pública, o
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sistema está falido e podre. Não é substituindo pessoas que o
problema será resolvido. As pessoas podem até ser agentes
facilitadores, mas temos que repensar o sistema carcerário. A
experiência que meus colegas de ltaúna vão trazer será uma
experiência motivadora. Temos que ter claro que o episódio de ontem
não pode se repetir. Hoje, uma família está chorando por um ente
querido que perdeu massa encefálica. Ontem, alguns presos me
acusaram de ser amigo do Regerão. Eles disseram que o Durval e os
Promotores faziam parte da quadrilha do Regerão. Eu disse que não
levava arma para dentro da penitenciária. Inimigo de agente
penitenciário é aquele que permite que a arma entre, e que põe a vida
de um pai de família por um fio. Aquele que vem ajudar a libertar
reféns, aquele que vem impedir que desmandos aconteçam, aquele
que vem impedir que a corrupção prevaleça dentro do sistema, esse
está garantindo a vida dos agentes penitenciários. Há dois anos e
meio, quando o Diretor Ildeu estava ameaçado de morte numa
rebelião, a primeira condição que impus foi de que, se qualquer arma
fosse apontada para a cabeça de um retém, ou faca encostada no
pescoço, eu iria embora e não negociaria.

Foi aquele momento que permitiu, em uma rebelião de quatro dias,
no final do ano 2000, que o caso tomasse outro rumo, que os policiais
e os agentes fossem libertados. Fui lá porque a família do Ildeu me
procurou, a pedido do próprio lldeu, porque a sua vida corria risco, por
ser Diretor da penitenciária. Amigos dos agentes penitenciários -
agora estou discutindo o veto, Sr. Presidente -, são aqueles que
impedem que as armas cheguem lá dentro. Aqueles que permitem
isso por corrupção - porque tudo acaba tendo um preço dentro do
sistema - são os verdadeiros inimigos, são os que ajudaram a matar o
nosso irmão que está agonizando agora no João XXIII.

Agradeço, Sr. Presidente, ter permitido com tamanha benevolência
que, na discussão em turno único do Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 15.521, que trata de um problema de servidores públicos,
explanássemos sobre esse assunto. Essa não é uma ação individual
minha, não um trabalho pessoal nosso, mas, antes de tudo, o trabalho
de uma comissão que sempre foi motivo de muito orgulho para esta
Casa. A Comissão de Direitos Humanos já foi presidida pelo Deputado
Adelmo Carneiro Leão; um tempo maior pelo Deputado João Leite; e,
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depois, pelo Deputado Edson Rezende. Ela tem excepcionais
parlamentares como membros. Então, é importante termos isso, um
trabalho coletivo, não individual. Estamos assistindo à crônica de uma
morte anunciada, como diz o grande escritor, porque, se não
mudarmos o sistema, outras rebeliões virão, outros acontecimentos
desastrosos e negativos ocorrerão no Estado.

Com certeza, a vida prevalece sempre. A justiça é a palavra final na
história humana. Quem acredita na vida e na justiça tem esperança,
que é a certeza de que o homem e o Estado têm disponível, em suas
mãos, condições de melhorar esse estado de coisas. Acho que o
Governo Aécio acertou ao unificar as atividades e as ações policiais.
Agora, precisa acertar um projeto para a questão prisional. Obrigado.

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

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
eu me inscrevi para fazer a discussão do veto porque julgo que temos
que lutar pela sua manutenção, pois há coisas incorretas. Dentro dele
foram feitas emendas, na época, que desvirtuaram o seu sentido. O
Governador, corretamente, vetou isso. Consta nele até a possibilidade
de apostilamento de Deputado, que, na época, teve uma repercussão
muito negativa. Fui um dos Deputados, juntamente com vários outros,
que encaminharam contrariamente à aprovação do projeto, devido a
essa emenda. Na minha opinião, ela é, aliás, "frankenstein". Foi
colocada no projeto sem ter nada a ver com o assunto da MinasCaixa.

Então, pretendo ainda fazer a discussão desse projeto, Sr.
Presidente, mas serei sincero com V. Exa. A partir do tema levantado
pelo Deputado Durval Angelo, gostaria de fazer alguns comentários
sobre o ocorrido ontem na Penitenciária Nelson Hungria, mesmo
porque a Comissão de Segurança Pública, mais precisamente o
Deputado Sargento Rodrigues e eu, estivemos nessa Penitenciária há
mais tempo, para apurar denúncias de fugas. Oito prisioneiros fugiram
da Nelson Hungria, recentemente, há menos de um mês. A partir daí,
começamos a fazer uma série de apurações sobre os motivos da
fuga, como e por que ela se deu.

Fomos surpreendidos com uma série de regalias para presos de
periculosidade extrema, que nos levaram a solicitar do Dr. Agílio
Monteiro, Subsecretário responsável pelas penitenciárias, que
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destituísse toda a diretoria da Penitenciária Nelson Hungria. Acho
que a solicitação feita pela Comissão de Segurança Pública foi
correta, porque a Penitenciária Nelson Hungria abriga presos
perigosíssimos, com muitos anos de cadeia por estelionato,
assassinato, tráfico de drogas, roubo de carros. Presos que não
querem se recuperar, que não estão no momento certo para entrar no
regime de recuperação, e sim para permanecer em regime fechado.
Presos que tinham todas as regalias pensadas e coisas do arco-da-
velha, que não poderíamos imaginar, dentro da Penitenciária Nelson
Hungria.

Não quero fazer juízo de valor sobre o Diretor-Geral, Cap. Marzano,
mesmo porque me parece ser ele um homem de bem. Não me cabe
fazer nenhum juízo de valor contra ele, do ponto de vista pessoal,
mas, para Diretor-Geral dessa Penitenciária não serve mais, porque
constatamos que seis ou sete presos dominam a Penitenciária. Ontem
houve uma rebelião, exatamente quando se tentou tirar o domínio da
Penitenciária das mãos desses presos. E evidente que a antiga
diretoria não pode continuar. Não deixo aqui nenhuma denúncia de
corrupção contra o Diretor-Geral da Penitenciária, existem denúncias
que serão apuradas, e não tenho juízo de valor sobre isso. Houve a
acusação, feita pelos Agentes Penitenciários, de que havia facilitação,
por parte dos Diretores, em troca de propina. Esse é um assunto para
ser tratado pela Promotoria, que terá que se debruçar sobre isso e
fazer o julgamento, cabendo à Corregedoria, ao Ministério Público,
enfim, à justiça, julgar, não cabendo a nós, da Comissão de
Segurança Pública, aprofundarmo-nos nesse assunto, porque não se
trata de uma CPI. Portanto, não averiguaremos as denúncias de
corrupção, que ficarão a cargo de outros, mas achamos fundamental
analisarmos a situação da Penitenciária Nelson Hungria.

Quero parabenizar o Deputado Durval Angelo por trazer o assunto à
tona na Assembléia. Também quero parabenizá-lo pela coragem e
postura que teve ontem, ficando até de madrugada na Nelson Hungria
tentando evitar o pior, depois de todo o processo de rebelião. Entrei
em contato com o Deputado, não posso deixar de fazer um elogio
público a ele, por sua coragem e comprometimento, tentando evitar
que o pior acontecesse, pois o quadro era sério e poderia nos trazer
surpresas ainda mais desagradáveis. Portanto, a atuação do
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Deputado Durval Ângelo foi muito importante.

Este Deputado e o Deputado Sargento Rodrigues pensamos,
inicialmente, que os membros da Comissão de Segurança Pública,
especialmente nós dois, poderíamos ir até à Penitenciária Nelson
Hungria, mas achamos que, devido ao processo de radicalização da
Comissão, com as denúncias que fizemos das mordomias dos presos,
nossa presença poderia radicalizar o processo ao invés de ajudar a
solucioná-lo. Então, o Deputado Durval Angelo, prontamente, se fez
presente, e certamente isso contribuiu para que tivéssemos uma saída
menos amarga.

Quero também parabenizar o Deputado Durval Angelo por fazer a
evidente e necessária defesa dos direitos humanos, mesmo em
situações como essa, em que a população cobra ações muito mais
severas, que por vezes julgo até incorretas, do ponto de vista político
e administrativo, ações a que somos absolutamente contrários, como
o aumento da pena, pena de morte, repressão e até tortura, enfim,
ações que julgamos não serem soluções. A questão dos direitos
humanos tem que ser sempre mantida como norte para as nossas
ações.

Portanto, não há discordância no que diz respeito ao assunto, e o
Deputado Durval Angelo, como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, age de forma correta e eficaz.

Mas, Sr. Presidente, há enfoques diferenciados na fala do Deputado
Durval Angelo e no meu pronunciamento, desta tribuna. Considero
fundamental a garantia dos direitos humanos e a recuperação dos
presos. O problema é que, na Nelson Hungria, nem os presos que
deveriam estar em regime fechado encontravam-se nessa situação,
nem os que queremos que sejam recuperados tinham essa condição
dentro da realidade da penitenciária. Vários presos procuraram a
Comissão de Segurança Pública, solicitando modificações para que
pudessem cumprir a pena em paz, libertos do mando do Rogerão,
Maurição e de outros presos extremamente perigosos, que chefiavam
a Nelson Hungria durante todo esse período.

A penitenciária transformou-se numa orgia: piscina, churrasqueira,
"strip-tease", prostituição. Nada disso recupera preso e, ao contrário,
agrava a situação de desmando, fazendo com que os presos formem
bandos, dentro da própria penitenciária, e continuem comandando o
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tráfico cá fora.

Portanto, na Nelson Hungria, grande número de presos que
desejavam recuperar-se estavam prejudicados pela ação de
determinados bandidos, que deveriam estar em regime fechado e não
em regime de recuperação e muito menos como representantes de
pavilhão, soltos das 8 às 18 horas e durante todo o fim de semana,
procurando e exigindo regalias: carne fresca para o churrasco e
mulheres. E evidente que a direção da penitenciária não estava
correta em suas ações. O sentido da recuperação dos presos havia-se
perdido, sendo substituído por uma espécie de orgia, por mordomias e
o comando nas mãos de traficantes e de elementos perigosos no
interior da penitenciária.

Como disse o Deputado Durval Angelo, não podemos jogar fora a
água suja junto com a criança. O sentido da recuperação dos presos é
mais do que necessário. Na palavra dos próprios Agentes
Penitenciários, que fizeram as denúncias, 80% a 90% dos presos
estão em processo de recuperação e necessitam trabalhar.

A recuperação dos presos é o motivo maior da existência da
penitenciária. O Brasil é um país humanitário, a questão dos direitos
humanos felizmente foi resgatada durante todo esse processo do fim
da ditadura militar.

A penitenciária existe para isso, mas essa recuperação só pode
acontecer se não misturarmos, como foi feito na Nelson Hungria,
presos de regime fechado com os de regime aberto, ainda mais
deixando aos presos perigosos o mando da penitenciária.

Bem, foi-nos feito um relato de quais presos eram os representantes
e dominavam cada pavilhão da penitenciária. Um deles é esse que se
tornou famoso: o Rogerão, que, aliás, liga de telefone público de
dentro da penitenciária; às vezes, segundo denúncias, liga da sala da
diretoria. Até dá entrevista em rádio. Outro dia, dei uma entrevista em
uma rádio em que, para minha surpresa, entrevistavam também o
Rogerão, que começou a falar mal do Deputado Sargento Rodrigues.
Ora, agora tenho de ficar batendo boca com um traficante perigoso
como esse, que está falando mal de um Deputado sem apresentar
nenhuma prova, porque se sente no direito de dar entrevistas para a
rádio? Hoje, ele estava novamente dando entrevista sobre a rebelião.
Em São Paulo, o Governador Alkmin, em uma ocasião, proibiu os
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presos de, como grandes astros de televisão, bem arrumadinhos,
fazerem análise dos defeitos das nossas penitenciários, falando ao
público. E essa é mais uma regalia que têm os presos representantes
de cela: podem sair da cela e têm direito a tantos minutos de uso do
telefone.

O Rogerão era um. Ainda havia o Maurição e os que fugiram, como
o Dom Mário. O Dr. Dornellas disse que a Polícia Federal levou dois
anos, gastando dinheiro, para fazer um flagrante nesse Dom Mário,
que trazia cocaína da Bolívia e fazia o refino da droga. Muitos jovens
caíram em desgraça por causa da ação desse Dom Mário, com quem
fugiu também o Silvinho. Foram 500kg de maconha jogados na
Região Centro-Oeste pela quadrilha desse Silvinho, que recentemente
também fugiu de lá. E havia outros, como um condenado por roubo de
carros. Enfim, todos perigosos. A Polícia Federal passou dois anos em
investigação para que cada um ficasse três meses na cadeia, com
regalias, e depois fugisse. Quer dizer, com esse sistema de segurança
pública, não há quem agüente.

Bem, recebi de um Agente Penitenciário uma carta, que já remeti ao
Dr. Agilio Monteiro, com cópia aos Deputados Durval Angelo e
Sargento Rodrigues, em que faz um relato do que acontecia do
interior da penitenciária, e peço licença para fazer a leitura de alguns
trechos. (- Lê:)

"Não é o que acontece na Nelson Alegria, quer dizer, Nelson
Hungria. Veja alguns absurdos.

As visitas começam a chegar a partir das 14 horas de sexta-feira e
saem às 17 horas do domingo, algumas vezes saindo nas segundas-
feiras até às 14 horas, mesmo não sendo a segunda-feira feriado,
quer dizer, mesmo sendo segunda-feira dia útil.

Os internos são representados, como o senhor deve saber, por um
representante e um vice-representante, que os representam junto à
diretoria, dizendo esses representantes que 'seguram o pavilhão' - ou
seja, não tentarão fuga, impedirão rebeliões, confusões ou qualquer
perturbação - se a diretoria atender a suas exigências, sempre
crescentes e absurdas.

Muitos pavilhões têm 'freezers' lotados de guloseimas, refrigerantes,
sucos e carnes diversas, que fazem inveja a um pai de família honesto
e trabalhador, que acorda cedo e chega à noite, trabalhando de sol a
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sol, para dar o melhor a sua família.

Muitos presas têm churrasqueiras convencionais e elétricas, para
gastar livremente a luz.

As sextas-feiras, às vezes até antes, chega a kombi de dois
supermercados que vendem para eles. Os internos gastam até
R$400.00, alguns deles, enquanto outros presas não têm dinheiro
para comprar um biscoitinho."

Quer dizer, a justiça, lá também, é só para alguns. A grande maioria
dos presos 'come o pão que o diabo amassou" e não consegue
recuperar-se, pela ação desses que comandam os pavilhões, ou seja,
dos bandidos mais perigosos. Ou seja, o que fazemos é a defesa dos
direitos humanos também dos outros presos, que estão prejudicados
e não conseguem recuperar-se. (- Lê:)

"Em cada cela, televisões, som, rádio. Algumas têm todos esses
itens; outras não têm nada." Aqui, vem o relato das celas e dos presas
que não têm absolutamente nada e ficam submetidos a esses outros.

"Nas visitas que chegam às 14 horas, muitas mulheres, que não são
esposas dos internos, são garotas de programa, entram, para alegria
dos internos. Houve casos em que até três garotas de programa
entraram para o mesmo interno. Para os presos, isso é uma alegria
geral. Muitos ficam satisfeitos e receberão a visita que outro contraiu
de outra forma. Muitos pagam as dívidas contraídas dentro do
pavilhão com favores sexuais de garotas de programa, esposas,
parentes e até filhas dos próprios presidiários".

Abro parêntese para deixar aqui a denúncia de que há menores que
entram no presídio e também sofrem abuso sexual, o que também
configura crime. Temos comprovação de tudo isso, até da idade das
meninas - o Deputado Sargento Rodrigues viu -, cuja entrada na
Penitenciária Nelson Hungria foi autorizada. (- Lê:)

"Outro ladrão disse que ali parece mais uma bozolándia, com piscina
de plástico, bicicleta e "vídeo game", um apelo às crianças que vão lá,
pois, querendo ou não, não precisando ser psicólogo para entender, o
meio molda o ser à sua maneira, o ambiente interfere no modo de ser
de uma pessoa."

O Agente Penitenciário escreve isso. (- Lê:)
"O menino e a menina que vão visitar alguém naquelas condições

acabam acreditando, ou melhor, tendo a certeza de que o crime
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compensa, porque eles usam ali dentro o que não têm em casa,
tora a pressão que essas diversões fazem na cabeça de uma criança.
A criança vai visitar os parentes, e com ela vai a mãe e alguma amiga
dela. Ela puxa a mãe pelo braço para eles irem para a cadeia se
divertir. Um interno disse, certa vez, que, sem eles planejarem, isso
acabou sendo bom para eles, já que a criança chora e briga com a
mãe para ir lá. E quando chega lá a criança fica brincando,
concentrada nos brinquedos e no "vídeo game", enquanto os ladrões,
quer dizer, internos, aproveitam para dar uma investida na mulher,
prometendo algumas coisas, e, conseguindo, a levam para a cela e
fecham a porta."

Tento mostrar a realidade sem "maquiações" nem "invenções".
Ele fala dos celulares, por meio dos quais eles comandam aqui tora.

Ele disserta sobre a entrada dos celulares, etc. (- Lê:)
"Os ferrolhos, aqueles ferros que fecham a cela, muitos ladrões os

entortaram, de modo a não se conseguir fechar. Infelizmente, não são
fechados, por mais que se tente. Os acessos, aquelas grades que
ficam nos pavilhões fechando as alas, muitas estão emperradas
também." E aqui ele diz do perigo que corre o Agente Penitenciário,
porque as celas ficam abertas, já que não conseguem fechar. E os
Agentes Penitenciários, que não podem andar armados, entram nos
pavilhões.

Aí ele chama a atenção para o seguinte, de caráter profético, até
para não dizer que o problema da rebelião foi porque se buscou
endurecer lá agora. Não, o problema da rebelião é que se queria
cortar a mordomia, que tem de ser cortada, é evidente. (- Lê:)

"Enquanto os bandidos ficam soltos, desfrutando as concessões da
penitenciária e "dando rolé" na pista, como eles mesmos dizem, não
temos segurança alguma, a começar das rebeliões que podem
acontecer a qualquer momento. E o Agente Penitenciário fica na ponta
da faca, sendo a moeda de troca numa concessão que o ladrão achar
melhor na opinião dele, seja transferência, bonde ou mordomias."

Aqui ele trata do risco de rebelião, que já era iminente e acabou
ocorrendo.

Sr. Presidente, faço esse relato e concordo plenamente com o
Deputado Durval Angelo sobre a necessidade de a penitenciária ter
como função básica a recuperação dos detentos, separando aqueles
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que ainda não estão em processo de recuperação, que devem ficar
em regime fechado. O próprio Governo Lula tomará agora medidas
nesse sentido. Já anunciou a construção de cinco presídios de
segurança máxima no Brasil, entendendo serem necessárias
modificações até mesmo no Código Penal - e isso está sendo exigido
no Congresso Nacional -, para que os presos que foram condenados
e estão em regime fechado, de periculosidade maior, realmente
paguem suas penas no regime fechado, garantindo seus direitos. Mas
que cumpram a pena lá e não comandem os presídios, como ocorre
no Rio de Janeiro e começa a ocorrer aqui.

Não é apenas esse presídio que tem problemas em Minas. Ontem,
recebi um memorando interno assinado pelo Diretor de Segurança da
penitenciária de Governador Valadares, que diz o seguinte: "Em
virtude dos grandes transtornos e críticas de que esta direção foi alvo,
principalmente a unidade penal, vimos comunicar-lhes que não será
permitido o uso de carvão ou semelhantes para o churrasco". Ou seja,
confessando que ali entrava carvão para o uso do churrasco, e agora
proíbe. Embaixo, está assim: "Ao ler a reportagem que saiu no
"Estado de Minas" do dia 5/4/2003, sábado, o Cel. Fontoura convocou
uma reunião com todos os representantes de bloco, mostrou a
reportagem e disse que, se acontecesse alguma coisa com a direção,
podem "virar a cadeia". Então, já estão ameaçando. Dr. Agílio pode
ficar atento, pois vão fazer rebelião quando as mordomias forem
cortadas na penintenciária de Governador Valadares. Já foi
anunciado, como o "Rogerão" havia anunciado que mataria o
Rodrigues, a mim, o Terrinha e, ao mesmo tempo, faria reféns e
rebelião na penitenciária. A rebelião, já a fez. Quanto ao nosso
assassinato, estamos cuidando disso com segurança e tudo o mais.
Ele foi transferido para o DEOESP.

Pedimos ao Dr. Otto e ao Dr. Agílio Monteiro que tenham cuidado
especial e pessoal em relação a esse caso. Esse traficante não está
brincando; em sua fuga no Sul de Minas matou dois policiais militares.
Não é um traficante que está em processo de recuperação e digno de
dó, é perigoso, precisa, respeitados todos os aspectos dos direitos
humanos e de execução penal, cumprir a sua pena em regime
fechado, pagar, inclusive pelo que fez ontem. Ao que tudo indica, foi
ele quem deu um tiro na cabeça de um Agente Penitenciário que está
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à beira da morte. Tomara que não aconteça nada a esse
profissional.

Sr. Presidente, esse é o quadro da Nelson Hungria. Tinham de ser
feitas modificações lá. Caso contrário, esses presos, cada vez mais,
dominariam não apenas a Penitenciária Nelson Hungria, mas as
penitenciárias do Estado, mais do que isso, continuariam a comandar
tráfico de droga e bandidagem no interior do nosso Estado.

Não tenho divergências com o Deputado relativamente à questão
dos direitos humanos. Eles precisam ser preservados a todo custo,
mesmo para essas pessoas que fazem o que fazem. Sou contra a
pena de morte. Nada disso resolve porque, por trás disso, Deputado
Sargento Rodrigues, há um problema social no nosso País que
precisa ser sanado. Os nossos jovens continuam sem acesso ao
emprego, à universidade, à cultura, ao mínimo para viver. E é nesse
caos de cultura social que acaba crescendo esse tipo de crime
organizado. Portanto, o problema social é o causador disso, O
Governo Lula é a nossa esperança de que essas questões sejam
melhoradas. Ao mesmo tempo, ele próprio já deu mostras de que não
será conivente com as organizações criminosas, pois elas também
prejudicam os setores mais empobrecidos da população, que são os
bairros de periferia das grandes cidades. Justamente os jovens mais
pobres, sem emprego e, muitas vezes, sem nenhuma opção é que
caem nas mãos de criminosos e traficantes.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. a benevolência, pois não poderia
deixar de tratar desse assunto, até porque, se permitirmos, qualquer
hora vão dizer que o problema que ocorreu na Nelson Hungria foi
porque a Comissão de Segurança Pública denunciou o que lá
aconteceu. Acho que é nossa obrigação terminar com esse tipo de
coisa, até para que a maioria dos detentos entre num processo real de
recuperação a partir desse trabalho fundamental, que tem sido
elogiado em algumas unidades pelo Deputado Durval Angelo.
Realmente, os presos têm sido recuperados humanamente, porém
com firmeza, para não permitir que meia dúzia de presos comandem,
de dentro da cadeia, o crime organizado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
o nobre companheiro da Comissão de Segurança Pública e da CPI do
Narcotráfico, Deputado Rogério Correia, que faz uma explanação
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serena, tranqüila e brilhante de um assunto que interessa a toda a
sociedade. Mas gostaria também de ler um outro trecho da carta que
V. Exa. recebeu e que é de grande importância. Diz o seguinte:
"Esperamos que se faça justiça. No momento em que se evoca a
segurança pública, a violência, o tráfico de drogas, a guerra no Iraque,
convivemos com uma guerra pelas ruas de Belo Horizonte e de todo o
Brasil. No momento em que quase todos os telejornais infelizmente
delegam seu maior tempo às reportagens de violência, sangue, morte
- afinal, não podem fugir da realidade -, nós, Agentes Penitenciários
desta unidade prisional e de toda Minas Gerais, uma classe sofrida,
que não existe na hora dos direitos, mas somente na hora dos
deveres, queremos a apuração desses fatos que estão denegrindo
totalmente a imagem de toda a classe.

Se porventura houver culpado ou culpados, que facilitou ou
facilitaram a fuga desses oito internos recebendo algum benefício, que
recebam a punição compatível com a gravidade dos fatos. Tenho a
certeza, que parte do fundo de meu coração, de que os Agentes em
questão não foram coniventes e não receberam quantia alguma, como
está sendo aventado pela imprensa, e que isso aconteceu na hora em
que tinha que acontecer. Numa hora em que as falhas da segurança
viriam à tona para mostrar que o Estado pecou nessa questão da
segurança penitenciária, tão importante para a segurança pública.
Mas temos a certeza de que, na verdade, quando o Estado quer, ele
tem mão forte e pulso firme para mostrar que em Minas Gerais há
liberdade, sim, mas haverá sempre segurança para os mineiros
honestos e privação de liberdade - sem serem burladas por falhas -
para os que escolheram o caminho do crime. E sabemos que os
direitos humanos são para todos, mas principalmente devem existir
para o pai de família honesto e trabalhador, e não para o matador do
pai de família honesto e trabalhador."

Parece até profético, como disse V. Exa. Parece que esse cidadão
que escreveu esta carta a V. Exa. e à Comissão de Segurança
Pública estava prevendo os acontecimentos, como todos nós, que
fizemos denúncias nos últimos 15 dias. E bom fazer aqui um breve
relato desses fatos. No dia 23 de março último, de madrugada,
anuncia-se a fuga de oito detentos, inclusive dois presos
perigosíssimos, traficantes internacionais de drogas que foram presos
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pela Polícia Federal após investigações que levaram dois anos.
Temos que nos ater a esse detalhe. Foram dois anos de investigação
feita pela Polícia Federal. Quanto dinheiro público foi gasto. para
efetuar aquela prisão? Depois, o chamado "Dom Mário", traficante
boliviano, ficou apenas dois meses na penitenciária. Cumpriu apenas
dois meses até ter sua fuga facilitada.

Eu, o Deputado Rogério Correia, o Promotor da Vara de Execução
Criminal de Contagem, Dr. Carlos Risoldi, o Delegado da Polícia
Federal Cláudio Dornelas, o apoio técnico desta Casa e a própria TV
Assembléia comparecemos no dia 25 de março à penitenciária e
constatamos que ali havia indícios fortes de facilitação dessa fuga. Ou
seja, houve a participação de agentes públicos. Não podemos afirmar
ainda se foram Agentes Penitenciários, Diretores ou policiais militares.
Mas há indícios de que houve a facilitação.

Quero dizer, Deputado Rogério Correia, que isso ficou claro em
todos os depoimentos, seja de detentos, seja de Agentes
Penitenciários, seja do Presidente do Sindicato, Sr. Marcos Terrinha,
feitos na presença de membros do Ministério Público, de Deputados e
de representantes da Corregedoria da Secretaria de Ações
Penitenciárias e de várias autoridades. Ficou claro, nítido que a
direção da penitenciária... Não estou me referindo a essa direção que
acabou de assumir, porque ela já encontrou o sistema completamente
falido e deteriorado através dos presos chamados de "líderes de
pavilhões". E o que é pior, Deputado Rogério Correia, é que são os
vermes da sociedade. Por que digo vermes? Porque é o cidadão que
trafica e que acaba com milhares de famílias, levando drogas para as
pessoas.

Somente um pai de família que tem perto um ente querido viciado
em cocaína, maconha ou "crack" sabe a dor de cabeça, o trabalho que
esse cidadão dá para sua família. O trabalho é quase eterno, caso ele
não encontre um bom lugar para se recuperar.

Tráfico é crime hediondo, e crime hediondo requer regime fechado.
As denúncias que fizemos a todo o momento e que a imprensa,
prestativamente, vinha divulgando deixavam claro que teríamos tal
quadro.

O Deputado Durval Angelo falou sobre os "pentes-finos" realizados
quando encontraram telefones celulares e revólveres. No último
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episódio que se encerrou nessa madrugada, vimos com muita
clareza a fragilidade da Penitenciária Nelson Hungria.

O Deputado Durval Angelo, em visita que coincidentemente se
realizava uma operação "pente-fino", constatou todas as regalias e
mordomias que não podemos deixar ocorrer. Uma coisa é buscar a
recuperação e colocar o preso para trabalhar. Também defendo isso
arduamente porque, amanhã, esse cidadão tem de retornar à
sociedade. Vamos reintegrar socialmente aquele que quer ser
reintegrado. Quer ser reintegrado aquele cidadão que praticou um
arrombamento a veículo, furtou um toca-fitas, um arrombamento a
residência, um crime chamado de menor potencial ofensivo, cujo
autor, ainda jovem, pode ter seu perfil modificado, sendo recuperado
durante o período no cárcere.

O trabalho dele na penitenciária é muito bem-vindo, mas não
podemos admitir mordomias.

O Deputado Rogério Correia - Que é a grande maioria dos presos
da Nelson Hungria.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Na carta desse
agente penitenciário ele deixa isso claro. Há presos lá, Deputado
Durval Angelo, que não têm dinheiro para comprar um biscoito, mas
há traficantes perigosos, e aqui já foram divulgadas os nomes por
várias vezes, tendo ilreezers" lotados de carnes, com parentes
controlando isso, inclusive dentro da cozinha. Temos até DVD, vídeo-
cassete e televisões acima do que prevê a regulamentação. Tudo isso
não poderia entrar com autorização do agente, que na escala
hierárquica tem o menor poder de mando para autorizar tanta coisa
que foi colocada naquela penitenciária.

Não se consegue jogar de fora para dentro, por cima do muro,
piscinas e churrasqueiras. Isso entrou com autorização dos Srs.
Carlos Roberto de Oliveira e Salvador Marzano. Foram eles que
permitiram que isso continuasse daquela forma. E o Deputado
Sargento Rodrigues que está falando isso? Não. São muitos os
depoimentos na Comissão de Segurança Pública e no Ministério
Público. Encaminhamos e fomos acompanhar os depoimentos, o
Ministério Público também está acompanhando. Não são palavras dos
Deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues ou Alberto Bejani,
mas sim das pessoas que colocaram isso a termo, assinaram e que
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denunciaram. Temos de estar atentos e as Comissões de
Segurança Pública e de Direitos Humanos desta Casa tem de estar
para fiscalizar essas regalias e mordomias.

Quero deixar claro que a mensagem que esse Agente mandou,
como disse V. Exa., é até mesmo profética, porque hoje há um Agente
Penitenciário, o Sr. Ednaldo Fernandes Rodrigues, de 34 anos, em
estado de coma. Pedi que um dos assessores fosse até o hospital, ele
fez contato com a genitora desse agente, que está desesperada. E o
direito à vida? Por que o direito à vida, como dizem os grandes
juristas, é o maior direito tutelado pela legislação, e é o correto; sem a
vida o que fazer? E o direito à vida daquele que estava tentando
proteger o cidadão e conter aquelas pessoas.

A carta diz com toda certeza, com toda transparência e tranqüilidade
que eles estavam a todo momento como escudo, como refém desses
presos perigosos. V. Exa. colocou muito bem e declinou o nome
desse cidadão que prefiro nem mais dizer. Naquela fuga em Passos
ele e seus comparsas executaram dois PMs de joelhos. E a mesma
pessoa que fez rebelião em lpaba.

E a mesma pessoa que fugiu e quebrou toda a penitenciária; é a
mesma pessoa que fez a rebelião na penitenciária de Unai e é a
mesma pessoa que hoje, às 8 horas da manhã, num programa da
Rádio ltatiaia, teve a cara-de-pau de se dizer vítima do sistema. Tudo
bem, é vítima da sistema, mas e o Sr. Ednaldo Fernandes Rodrigues,
o que é nessa história? E onde está seu direito à vida, ao trabalho e à
liberdade? E sua mãe, como está neste momento? Desesperada, é
óbvio.

Precisamos do apoio da Comissão de Direitos Humanos para
continuar cobrando que a penitenciária cumpra seu papel. E
necessária a recessão social, é necessário o trabalho e também que a
Lei de Execução Penal seja cumprida. O rigor que estamos cobrando
é o cumprimento da pena. Não queremos que o preso tenha nada
mais nada menos do que está previsto na Lei de Execução Penal, que
já existe há muitos anos, mas que, na Penitenciária Nelson Alegria,
não se cumpria.

Temos de estar juntos nesse processo, para que a dor que a família
do Agente vive hoje não se estenda a outras famílias. O direito à vida
e à justiça deve prevalecer para os homens de bem e para os
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cidadãos que estão preocupados com a segurança.

E difícil para uma mãe entender por que a Comissão de Direitos
Humanos e a Comissão de Segurança Pública não denunciaram e
deixaram acontecer tudo aquilo e por que um verme para a sociedade,
já condenado por tráfico - tráfico é considerado crime hediondo -
arrebenta com milhares de famílias.

Os Deputados Rogério Correia, Durval Angelo e eu temos filhos e,
como todos os pais, estamos preocupados com a droga que ronda
todos os ambientes que nos circundam. Foi comprovado pela
Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte, com dados estatísticos,
que são as drogas que hoje impulsionam a criminalidade no País.

Dos delitos cometidos no Estado, 50% ou 60% têm sua origem no
tráfico de drogas, porque em torno desse tráfico vêm arrombamentos
de residências, roubos em escolas, roubo de dinheiro e objetos dentro
da própria casa e formação de quadrilhas. Enquanto na Zona Sul se
cometem esses atos, na favela, onde o tráfico é exercido, cometem-se
homicídios.

Assim sendo, um traficante dessa estirpe, que em momento nenhum
tem pensado no direito à vida de outro ser humano, tem de ser
colocado em regime fechado, rigoroso, diante do cumprimento da lei
de Execução Penal. Não podemos arredar o pé. As penitenciárias de
Minas Gerais precisam estar sob o controle do Estado, e isso só pode
acontecer quando a disciplina imperar nas penitenciárias.

Quando o Maj. Marcelo era Diretor-Geral da Nelson Hungria,
passaram-se cinco anos sem fuga e sem rebelião. Por quê? Porque a
Lei de Execução Penal era cumprida de forma rigorosa. Espero que,
agora, o Dr. Agílio Monteiro, Subsecretário de Assuntos
Penitenciários, seja firme na condução das atividades naquela
penitenciária, que cobre disciplina e que o Governador lhe dê
respaldo. Não podemos permitir que aconteçam mais rebeliões, que
Agentes sejam feridos ou mortos e que presos saiam da penitenciária
para abordar cidadãos nas ruas e fazer mais vítimas, quando
deveriam estar cumprindo pena em regime fechado.

Parabenizo o Deputado Rogério Correia e cumprimento o Deputado
Durval Angelo pela intermediação que fez ontem. Explicamos-lhe que
não poderíamos ir, para evitar confronto maior, mas esperamos que
juntos busquemos uma solução e cobremos do Executivo o que lhe
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cabe.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputados Rogério Correia
e Sargento Rodrigues, nós três estamos falando a mesma coisa. Eu,
apenas, talvez não tenha usado algumas expressões do Sargento
Rodrigues, mas nosso pensamento é o mesmo.

O problema está na premissa. Vale aqui a reflexão intelectual e o
estudo.

Aconselho aos senhores a leitura de um livro que acabei de ler esta
semana, "O Crime Descompensa", do Rabino Newton Bonder, que faz
uma reflexão sociológica, psicanalítica e bíblica sobre a questão do
crime, derrubando a idéia de que o crime não compensa. Trabalha
com a idéia que o crime compensa, mas descompensa.

Minha premissa é diferente. Parto de uma visão sistêmica. Quem
assim o faz enxerga a situação sob vários ângulos e acaba não
tirando uma conclusão precipitada.

Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa. está certo ao afirmar que a
grande chaga social são as drogas, tema da Campanha da
Fraternidade no ano passado. Forneço-lhes alguns dados: 65% estão
presos, direta ou indiretamente, em virtude das drogas. Muitos roubos,
matricídios, patricídios e outros assassinatos acontecem por causa de
envolvimento com drogas. Se prevalecer a tese do Secretário
Nacional de Segurança do Lula, Dr. Luiz Eduardo Soares, de
descriminalização das drogas e de não se prender o usuário, o
sistema vai esvaziar. A lei é sábia. Se não prendermos o usuário, em
que se inclui o pequeno traficante, o "aviãozinho", que trafica na favela
ou nos bairros ricos para manter seu vício, esvaziaremos as cadeias.
Acho que nenhum de vocês defende a prisão do usuário.

Se nos aprofundarmos um pouco, constataremos que apenas 5%
dos crimes têm característica hedionda. E aí que uma visão sistêmica
nos ajuda. Se excluirmos os mentalmente descompensados, que
precisam de internação em manicômio judicial, veremos que os
vermes, como V. Exa. os chamou, são muito poucos na sociedade.

Onde está a raiz das drogas? As drogas movimentam
US$400.000.000.000,00 por ano no mundo. Se acabar o tráfico de
drogas, haverá um caos no mercado financeiro capitalista, que se
quebrará. Daí haver conivências oficiais com o tráfico de drogas.
Esses US$400.000.000.000,00 por ano estão em Bancos
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considerados respeitáveis no Brasil e em paraísos fiscais. Estão
comprando ações de empresas estatais brasileiras. Onde está o maior
traficante? Em vez de chamar um presidiário da Nelson Hungria de
verme, não seria verme o Ministro do Supremo, que está vendendo
sentença para soltar traficante? Não seria verme o Deputado Federal?
Não seriam vermes os detentores das grandes fortunas que foram
feitas pelos que se apresentam na sociedade como homens de bem,
pelos que, muitas vezes, são homenageados na Assembléia
Legislativa, recebendo a Medalha da Inconfidência? Qualquer dia
desses as medalhas terão de ser entregues no Mineirão, tantos são
os agraciados.

E fácil chamar de verme quem nasceu na zona rural da comunidade
de Nossa Senhora das Graças, Distrito de Ocidente, Município de
Mutum, que vem para a favela Cabana, que você bem conhece,
Deputado Sargento Rodrigues, porque viveu lá. Deus, assim como
sua convicção de valores, permitiram que você trilhasse um caminho
diferente daquele trilhado por seu vizinho. Você sabe quantos e
quantos jovens brilhantes da favela Cabana do Pai Tomás não tiveram
a mesma convicção pessoal, a mesma formação familiar, as mesmas
oportunidades na vida e se tornaram traficantes perigosos?

Aquele jovem que você prendeu poderia ser um jogador de futebol,
poderia estar no campo jogando pelo Atlético; aquele jovem que você
prendeu poderia ser o pediatra do seu filho. Então, quando vocês
falam do Rogerão, quero ter essa visão sistêmica, de que os
verdadeiros vermes são aqueles que recebem medalhas dentro desta
Casa, são aqueles que são chamados de cidadãos de bem. São
US$400.000.000,00, numa estatística de três anos atrás. Pode já ter
aumentado. O crime organizado de drogas é muito mais sério.

Sargento, você fala do Major Marcelo. Além de uma visão sistêmica,
uma visão histórica nos ajuda a compreender. O Marcelo, da CBN, me
entrevistou há pouco e perguntou o que aconteceu nessa madrugada
na Nelson Hungria. Falei que não poderia contar o que aconteceu na
madrugada porque era apenas um capítulo, que poderia contar o que
acontece há nove anos na Nelson Hungria. E ao falar dos nove anos,
falei da antiga direção, falei do Major Marcelo.

Deputado, V. Exa. ainda não era Deputado, mas muitas das
reivindicações dos policiais militares foram feitas aqui. Foi aqui que
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fizemos aquele célebre debate, em abril de 1996, com a presença
do Bispo, quando divulgamos o relatório reservado que mostrava a
situação da Polícia Militar. V. Exa. se lembra de que o convidamos e
que não pôde comparecer porque seria punido, como já havia sido
preso uma vez por ter vindo à Comissão de Direitos Humanos. E nós,
Deputados da Comissão de Direitos Humanos, estávamos na praça
quando aconteceu a greve. E, Deputado Rogério Correia, fui salvo de
não ser linchado por um bandido do DEOESP, porque o seu chefe de
gabinete, Sargento Bravo, me defendeu e protegeu da população. V.
Exa. foi eleito Deputado. O que era essa direção antiga que V. Exa.
elogia? Vou mostrar que essa paz de cemitério não é paz, é morte. E
preferível correr risco na recuperação do interno, compreendendo que
lá poderiam estar os nossos filhos, os nossos irmãos ou os nossos
vizinhos.

V. Exa. me procurou depois das eleições me falando que o povo
dizia que eu defendia o preso bandido, mas não defendia o bandido
policial e que existia um Delegado na Nelson Hungria que estava
fazendo greve de fome pelas condições subumanas a que está
submetido, e pelo fato de não poder ver a sua filha nem receber a sua
mulher.

A partir daquele dia comecei a assumir a causa dos presos policiais
lá dentro. Recebi a mulher, recebi o advogado desse Delegado e fui
negociar com o Diretor da penitenciária para que o preso pudesse
receber a família, que não houvesse a revista vexamosa e
constrangedora em uma criança de colo, que era investigada até nas
suas entranhas. Fui dizer que esse Delegado estava sendo ameaçado
de morte porque lá havia bandido que ele havia prendido. E comecei a
assumir a causa, que depois V. Exa. transformou em lei, que era a de
se criar um espaço separado para o policial. Sabem quais foram as
palavras que ouvi dos diretores?

"Deputado, agora você se aperfeiçoou? Além de defender o bandido
bandido, você está também defendendo o bandido policial? Agora
você está completo. Você é 100%." Falei: "Pena, Major, que você não
esteja na cadeia preso, porque o seu lugar é lá, e bandido você é. Iria
defendê-lo também. Defenderia para você condições dignas de
cadeia, que seus direitos fossem respeitados." Numa visão sistêmica,
Sargento Rodrigues, Rogério Correia, as leis de execução penal, a

rÃ



984
federal e a estadual, são claras. Quando a pessoa é presa para
cumprir a pena - primeiro, essa palavra "pena" lembra penitência,
coisa da Idade Média -, ela é privada da liberdade.

A lei de execução penal garante ao preso educação, o que muitos
não têm fora da prisão, isso está na lei de execução penal, que
garante também saúde, o que muitos não têm fora; garante
alimentação digna, lazer, mas ele está lá, privado da liberdade, sob a
guarda do Estado. A lei de execução penal fala em lazer, em
assistência religiosa e até em direito de visitas íntimas das esposas ou
amásias devidamente cadastradas. Essa é a lei de execução penal,
uma lei progressista, que não precisa ser mudada.

Ela deve apenas ser cumprida. Nós nunca induzimos a que se
pensasse - e vocês também não - que estivéssemos protegendo A, B
ou C. Estamos com uma visão sistêmica. Esta minha premissa é
diferente da de vocês, ela parte daquilo que eu disse, de uma reflexão
e também da experiência e da prática.

Outro ponto interessante é você denunciar a questão do Estado,
dizendo que ele é que deve tomar o controle da situação. Olhem bem,
vocês, da Comissão de Segurança Pública, estiveram lá no dia 25,
denunciando a fuga do dia 23 de março. A Comissão de Direitos
Humanos esteve lá no dia 26. Pegamos a questão da fuga e
acompanhamos a revista pente-fino, que foi muito bem feita, tanto que
o nosso relatório elogia a Policia Militar. Na última quinta-feira,
descobriu-se tudo aquilo, que não é tanto assim. Você já fez revista
em estabelecimento penal e sabe disso. Descobrem-se muito mais
coisas, é um absurdo.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Participei como
policial na recaptura, Durval, da primeira fuga que houve em 1988, na
segurança máxima. -

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Agora, deixe-me dizer uma
outra coisa: na quinta-feira, houve uma outra revista. Então, quando
falamos em omissão do Estado - e não quero defender ninguém -,
como havia cinco revólveres lá ontem, depois da segunda operação
pente-fino? Há uma outra coisa. Um Agente Penitenciário disse para
mim em uma reunião na quinta-feira, na penitenciária: "Deputado, a
nossa revista é melhor que a da Polícia Militar. Na nossa, não fica
nada para trás. Acabou. Não tem mazela, não tem mais nada".
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Acredito nisso, porque ele disse: "Deputado, sabemos onde eles
escondem as coisas: em um vaso sanitário". Ele me explicou como
escondem as coisas em uma bomba de descarga, como
desatarraxam aquilo e colocam uma arma protegida ali dentro. Ele
explicou-me tudo, como se protege uma parede com pasta de dente,
com cinza de cigarro, para parecer que ela é igual, pra ninguém
descobrir a arma. Ele disse que descobriram tudo isso. Ontem havia
cinco armas. Não sabemos o que haverá mais. Agora pergunto: 'Não
há conivência?". Suponhamos que você esteja certo, que a antiga
direção tenha culpa, mas não há a conivência de pessoas que ainda
estão lá dentro? Será que, ao pensarmos isso e chorarmos a dor do
nosso Agente morto, aquele colega que permitiu que essa arma
entrasse lá dentro também não é responsável pelo que aconteceu?
Além do mais, não temos ainda o inquérito. E fácil saber quem atirou,
a bala foi retirada, a polícia estava em cima, e os presos estavam
embaixo.

Para concluir: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que
sonha nossa vã filosofia.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero fazer uma
correção, Deputado Rogério Correia, solicitada pelo Deputado Miguel
Martini. Em 1988, ainda era Cabo da ROTAM quando nos deslocamos
para a Penitenciária Nelson Hungria, na primeira grande fuga que
houve lá, de 29 presos.

Naquela madrugada, depois de mais de 12 horas de patrulhamento,
tentando recuperar os presos que haviam fugido, chegamos a capotar
a ROTAM 57, machuquei o supercílio e o joelho. Naquela época, já
tínhamos esses problemas na Penitenciária Nelson Hungria. Quero
dizer que não somos contrários à educação e à ressocialização, mas
não queremos feras retornando para a sociedade. As vezes tentamos
arranjar emprego para um egresso do sistema, mas sentimos receio
ao falar que estamos coniventes com esse cidadão. Queremos o
cumprimento da lei de execução penal nos casos dos crimes dos
condenados em regime fechado, e se a ele é dado o direito, que tenha
o direito. Mas não é o caso da Nelson Hungria, onde os presos
estavam circulando livremente com celulares, completamente à
vontade, com todas as regalias que já citamos. E se estivessem na
outra situação, não estariam fazendo tudo que fizeram.
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Portanto, Deputado Rogério Correia, quero deixar claro que

nossa posição é essa, que temos uma visão global sobre essa
questão. Não podemos ficar calados, todos nós temos que cobrar,
sistematicamente, um pouco mais de paz para o cidadão do lado de
fora dos muros da penitenciária. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço o aparte do Deputado
Sargento Rodrigues. Essa discussão é apaixonante, há vários
parâmetros a serem analisados. Quero dizer ao Deputado Durval
Angelo que concordo com a análise que V. Exa. fez, mas acho que
hoje é necessário serem feitas modificações na lei de execução penal.
Se V. Exas. fizerem uma leitura do relatório da CPI do Narcotráfico
verão que propomos separação e, portanto, medidas distintas para os
usuários de drogas, reprodutores desse problema social, os
chamados "aviões", "mulas", pequenos traficantes, em relação aos
traficantes grandes e perigosos, que comandam o crime organizado.

A lei de execução penal é de uma outra época, em que o crime
organizado ainda não era uma esfera de poder real, como o é hoje,
não só no Brasil, mas também em vários países do mundo. Portanto,
precisa ser modificada. Ao fazer isso, daremos tratamentos diferentes
a crimes que são diferenciados e à modalidade desses crimes. O
crime organizado não pode ser comparado, e nisso o Deputado
Sargento Rodrigues tem razão, àqueles que, pelas chagas da miséria
e da falta de desenvolvimento econômico e social, fazem pequenos
furtos e roubos até para a sobrevivência própria e a da família, ou por
falta de perspectivas.

Quanto a esses, é evidente que o tratamento é um, mas, em relação
àqueles que comandam o crime organizado, que, no interior do
presídio, levam menores para se prostituírem, garotas de programa,
crianças para brincar com seus "vídeos-game", e que continuam
organizando o crime lá de dentro, é evidente que o tratamento tem
que ser diferenciado. Esses não podem ficar em regime semi-aberto,
porque não estão em processo de recuperação. Essa é a discussão
que precisamos fazer, e não colocar todos como se iguais o fossem.
Havia dito, e V. Exa. explicou que não pôde assistir a todo o meu
pronunciamento, que os próprios Agentes Penitenciários dizem que
apenas 10% dos presos não estariam em processo de recuperação,
mas seriam exatamente esses que passaram a comandar a
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Penitenciária Nelson Hungria. E, se medidas duras não fossem
tomadas para que cumpram as penas como deveriam, no regime
fechado, comandarão não apenas a Nelson Hungria, mas, como no
Rio de Janeiro, também os presídios, de maneira geral, e o tráfico nos
morros. Portanto, é necessário a tomada de medidas, ao lado das
medidas sociais, que são fundamentais até para que o crime
organizado não continue germinando em terreno tão fértil. Agradeço
ao Presidente a benevolência para a discussão do veto, em que
fizemos um debate de grande importância para a sociedade mineira e
brasileira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência recomenda aos Deputados Durval Angelo,
Rogério Correia e Sargento Rodrigues que leiam "Estação Carandiru",
do meu ex-professor, Dráuzio Varela, onde se encontram mais de
7.500 detentos. Aqui, a história repete-se em escala bem menor,
tendo em vista as proporções da Estação Carandiru, mas pode
acontecer aquilo que lá aconteceu há alguns anos atrás.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 1 l REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/4/2003

Presidência do Deputado Mauri Torres
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
aprovação - Questão de ordem - Votação, em turno único, dos Vetos
Totais às Proposições de Lei n os 15.493,15.494 e 15.500; rejeição -
Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei n° 15.471; designação de relator;
emissão de parecer pelo relator; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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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 Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -
Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia
Pacifico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Wanderley Avila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - As 20h14min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-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 1 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

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

presente reunião os vetos às Proposições de Lei n os 15.430 e 15.470,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Alberto Pinto Coelho, solicitando a inversão da pauta da presente
reunião, de modo que os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.493,

15.494, 15.500 e 15.501; o veto à Proposição de Lei Complementar n°
72 e os vetos às Proposições de Lei n

o
s 15.521 e 15.472 sejam

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

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, hoje há três matérias importantes que dizem respeito a
duas comunidades do Estado: Virginópolis e Tocantis. São dois vetos
que tratam de doações de imóveis para equipamentos públicos.
Então, é necessária a presença significativa de Deputados, para
mostrarmos, antes de tudo, o apreço desta Casa por aquelas cidades.

Assim, em todos os três projetos, peço que votem pela derrubada do
veto. Sabemos que os projetos são autorizativos e que a derrubada do
veto não significa a reversão dos imóveis para os municípios. A nossa
compreensão, contando com o apoio do Deputado Alencar da Silveira,
é a de que haverá autorização ao Governo para fazer essas doações.

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei n° 15.493, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Tocantins o imóvel que especifica. Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Finto Coelho - Alencar da

Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jã Moraes -
José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz
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Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria OUvia - Maria Tereza
Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira
- Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo
Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 8 Deputados. Votaram "Não' 46
Deputados, totalizando 54 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n o 15.493. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.494, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tocantins o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X. c/c com
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da

Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão - Arlen Santiago - Biel
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista
- Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria Olívia - Maria Tereza [ara - Marília Campos - Mauri
Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Padre João - Pastor George
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 10 Deputados. Votaram "Não" 48
Deputados, totalizando 58 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.494. A Promulgação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.500, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Virginópolis o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela
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rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

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

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Lúcia
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio
Passos - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira -
Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -, Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé
Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 9 Deputados. Votaram "Não" 53
Deputados. Totalizando 62 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.500. A Promulgação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.471, que cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos
Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Dinis Pinheiro. Com  a palavra o
Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:	 -

PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°
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15.471
Relatório

Com fulcro no inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, o
Governador vetou integralmente a proposição de lei em epígrafe, que
cria cargos na estrutura orgânica das Secretarias dos Tribunais de
Alçada e de Justiça Militar do Estado, por considerá-la contrária ao
interesse público.

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

Fundamentação
A proposição de lei a que se opõe o veto governamental tem por

objetivo a criação de cargos no quadro de pessoal das Secretarias
dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar. Tais cargos destinam-se
a propiciar a adequada estrutura de apoio a esses Tribunais,
especialmente para o funcionamento de duas novas Câmaras de
Julgamento e de uma secretaria responsável pela tramitação de feitos
especiais no Tribunal de Alçada, bem como do Gabinete do
Presidente do Tribunal de Justiça Militar. Nesse contexto, também se
propõe recompor o quadro de assessoramento direto dos Juízes do
Tribunal de Alçada, como ocorreu recentemente em relação ao
Tribunal de Justiça, nos termos da Lei n° 14.078, de 2001.

Nas razões do veto governamental, o Chefe do Executivo esclarece
que a Secretaria de Estado da Fazenda, solicitada a se manifestar
sobre a proposição, ressalta que a criação de cargos por ela proposta
resulta em aumento da despesa pública com gastos de pessoal,
conflitando com as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF.

Diante da manifestação contrária da Secretaria de Estado da
Fazenda, órgão responsável por prover o Governo do Estado de
informações sobre as finanças públicas estaduais, reconhecemos a
necessidade do veto em exame, não obstante o nosso
reconhecimento da crescente demanda jurisdicional que o Tribunal de
Alçada vem enfrentando.

Conclusão
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Somos, portanto, pela manutenção do veto oposto à Proposição

de Lei n° 15471.
Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
perceber não há número regimental para a apreciação do projeto.
Gostaria de discutir o veto amanhã, quando teremos um número maior
de Deputados, visto tratar-se de projeto polêmico. Solicito à
Presidência 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 extraordinária de amanhã,
dia 10, 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 12 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/4/2003
Presidência do Deputado Mauri Torres

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Registro de presença -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Wanderley Ávila; aprovação - Votação, em turno único, do Veto Total
à Proposição de Lei Complementar n° 72; manutenção - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.521;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei n° 15.501; rejeição - Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - 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 -
Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
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Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José
Henrique - José Milton - 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 - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

ia Parte
Ata

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

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

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

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

reunião os vetos às Proposições de Lei n°s 15.593, 15.494 e 15.500,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em nossas

galerias dos alunos da 7a série do Colégio Pitágoras - Cidade Jardim e
agradece sua presença.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Wanderley Ávila, solicitando a inversão da pauta da presente reunião,
de modo que o veto à Proposição de Lei n° 15.521 seja apreciado em
segundo lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei

Complementar n° 72, que acrescenta parágrafos ao art. 108 da Lei n°
869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Designado relator em Plenário, o Deputado Gil Pereira
opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -

Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - BieI
Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Manha Campos - Mauri Torres - Olinto Godinho - Padre
João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Roberto Ramos - Sebastião
Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila -
Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 27 Deputados. Votaram não" 17
Deputados, totalizando 44 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 72. Oficie-se
ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.521, que acrescenta o § 5° ao art. 1° da Lei n° 13.694, de
1°/9/2000, que autoriza a negociação do valor das parcelas
remuneratórias dos servidores a que se refere a Lei n° 10.470, de
15/4/91. Designado relator em Plenário, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva opinou pela manutenção do veto. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de c/c art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
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Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alencar da Silveira

Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Ronaldo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan
- Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô
Moraes - José Henrique - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz
Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria
José Haueisen - Maria 01 [via - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Ramos - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados. Votaram 'não" 8
Deputados, totalizando 46 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.521. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.501, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté
o imóvel que especifica. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255 do Regimento Interno. A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria - André Quintão -

Antônio Júlio - Aden Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Milton -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria
Olívia - Marília Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Ramos - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim' 6 Deputadas. Votaram "não" 43

Deputados, totalizando 49 votos. Está, portanto, rejeitado, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.501. A promulgação.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Ronaldo - Sr. Presidente, a Deputada Lúcia

Pacífico tentou registrar o seu voto e não conseguiu. Seria bom que o
painel passasse por uma revisão.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Doutor
Ronaldo e à Deputada Lúcia Pacífico que, por ela não ter registrado a
sua presença, o seu voto não foi computado.

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

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

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER SOBRE A
INDICAÇÃO DOS TITULARES DAS ENTIDADES: HEMOMINAS,

-	FUNED, FHEMIG, IPSEMG E IPSM-MG, EM 2/4/2003
As 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Fahim Sawan, Olinto Godinho e Ricardo
Duarte, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação
aos Deputados presentes e convida o Deputado Olinto Godinho para
atuar como escrutinador. A seguir, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira proclama os resultados, sendo eleitos como Presidente o
Deputado Sebastião Navarro Vieira e como Vice-Presidente o
Deputado Ricardo Duarte, ambos com quatro votos. O Presidente "ad
hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, dá posse ao Deputado
Ricardo Duarte que, por sua vez, dá posse ao Presidente eleito. Este
agradece a escolha de seu nome como Presidente da Comissão e, na
oportunidade, desígna como relator o Deputado Fahim Sawan, para
argüir as cinco autoridades. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa aos
membros da Comissão que a próxima reunião será convocada através
de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fahim Sawan - Arlen

Santiago - Ricardo Duarte - Antônio Júlio.	-
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES DAS

SEGUINTES ENTIDADES: DER-MG, DETEL E DEOP-MG, EM
3/4/2003

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz, Laudelino Augusto, Célio Moreira, Ivair Nogueira e
Alberto Bejani, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Djalma Diniz, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por ser a primeira
reunião especial, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente
e a designar os relatores. A seguir, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Célio Moreira para atuar como escrutinador.
Realizada a votação, o escrutinador anuncia o seguinte resultado:
para Presidente o Deputado Djalma Diniz e para Vice-Presidente o
Deputado Laudelino Augusto, ambos com quatro votos. Ato contínuo,
o Presidente "ad hoc" declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Laudelino Augusto, a quem passa a Presidência da reunião.
O Deputado Laudelino Augusto declara empossado o Presidente
eleito, Deputado Djalma Diniz, que volta a presidir a reunião. O
Deputado Djalma Diniz agradece a escolha de seu nome e designa os
seguintes Deputados como relatores: Célio Moreira para as indicações
do DETEL e do DEOP-MG e Ivair Nogueira para a indicação do DER-
MG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Djalma Diniz, Presidente - Laudelino Augusto - Célio Moreira - Ivair

Nogueira - Alberto Bejani.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 40/2003
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos

Titulares da HEMOMINAS, da FUNED, da FHEMIG, do IPSEMO e do
IPSM

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, que obedece à Emenda à

Constituição n° 26, de 1997, que modificou o art. 62, XXIII, "d", da
Constituição do Estado, o Governador enviou a esta Casa, para
exame, os nomes de Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti. Carlos
Alberto Pereira Gomes, Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, Maria
Coeli Simões Pires e Roberto Rezende, para ocupar,
respectivamente, os cargos de direção da HEMOMINAS, da FUNED,
da FHEMIG, do IPSEMG e do IPSM.

Instituída esta Comissão, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o § P do
art. 146, do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito das
referidas indicações.

Além de os indicados terem sido submetidos a argüição pública,
esta Comissão examinou o cumprimento dos demais critérios exigidos
para a ocupação dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação dos indicados pará

ocupar os cargos de direção das entidades abaixo:
a) HEMOMINAS - Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti;
b) FUNED - Carlos Alberto Pereira Comes;
c) FHEMIG - Carlos Eduardo Venturelli Mosconi;
d) IPSEMO - Maria Coeli Simões Pires;
e) IPSM - Cel. PM Roberto Rezende.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fabim Sawan, relator -

Domingos Sávio - Arlen Santiago.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N°40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
D EO P

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
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Estadual, o nome de Nelson de Andrade Reis, indicado para
Diretor-Geral do Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 111, "c" , c/c O § 1° do
art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública do
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja

Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios
exigidos para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende que se
trata de pessoa que irá dignificar o cargo para o qual está sendo
indicado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Nelson

de Andrade Reis para Diretor-Geral do DEOP.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Djalma Diniz, Presidente - Célio Moreira, relator - Ivair Nogueira -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N°40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
DER-MG
Relatório

Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Renato César do Nascimento Santana, indicado
para Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja

Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios
exigidos para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende que se
trata de pessoa que irá dignificar o cargo para o qual está sendo
indicado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Renato
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César do Nascimento Santana para Diretor-Geral do DER-MO.

Sala das Comissões. 10 de abril de 2003.
Djalma Diniz, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Laudelino Augusto

- Célio Moreira.
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
DETEL

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Ivan Alves Soares, indicado para Diretor-Geral
do Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 111, 'c", c/c o § 1° do
art. 146, do Regimento interno, procedeu-se à argüição pública do
indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja

Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios
exigidos para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende que se
trata de pessoa que irá dignificar o cargo para o qual está sendo
indicado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Ivan

Alves Soares para Diretor-Geral do DETEL.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Djalma Diniz, Presidente - Célio Moreira, relator - Ivair Nogueira -

Laudelino Augusto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
IPEM-MG
Relatório

Por meio da Mensagem n° 4012003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de José Luiz Foureaux de Souza, indicado para a
Diretoria-Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais - IPEM-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o §
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10 do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição
pública do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos
Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou que é capaz e está disposto a exercer com

retidão um profícuo trabalho em prol do Instituto e do Estado de Minas
Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. José

Luiz Foureaux de Souza para Diretor-Geral do IPEM-MG.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Aden Santiago, Presidente e relator - Manha Campos - Alencar da

Silveira Júnior - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da
ADEMG
Relatório

Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Fernando de Campos Sasso, indicado para a
Presidência da Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais
- ADEMG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o §
10 do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja

Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios
exigidos para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende que se
trata de pessoa que irá dignificar o cargo para o qual está sendo
indicado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de

Fernando de Campos Sasso para Presidente da ADEMG.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Anlen Santiago, Presidente - Alencar da Silveira Júnior, relator -

Adalclever Lopes - Dalmo Ribeiro Silva - Manha Campos.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da
Loteria do Estado de Minas Gerais

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Inácio Luiz Gomes de Barros, indicado para a
Diretoria-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "o" , c/c o §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja

direção foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos
para a ocupação do cargo. Esta Comissão entende tratar-se de
pessoa capaz e comprometida com os princípios da referida
autarquia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

Inácio Luiz Gomes de Barros para Diretor-Geral da Loteria do Estado
de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Arlen Santiago, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Alencar da

Silveira Júnior - Dalmo Ribeiro Silva - Marília Campos.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°284/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em tela
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Guarda Mirim de
Ipatinga, com sede nesse município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir,
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.973, de 27/7/98, estabelece que as pessoas jurídicas de

direito privado sem fins econômicos podem ser declaradas de
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utilidade pública, desde que constituídas ou em funcionamento no
Estado há mais de dois anos e que os membros de sua diretoria
sejam pessoas reconhecidamente idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

E oportuno notar que o estatuto da Guarda Mirim de lpatinga
estabelece, no § 20 do art. 60 , que não haverá remuneração de
nenhuma espécie para os membros da diretoria e do conselho fiscal;
por outro lado, não há dispositivo que preveja o destino do patrimônio
da entidade no caso de sua dissolução.

A respeito dessa última questão, esclareça-se que o Código Civil
Brasileiro, em seu art. 61, "caput'Ç estabelece que, em caso de
omissão do estatuto sobre a destinação do remanescente do
patrimônio líquido da associação, este será destinado a instituição
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
Dessa forma, a omissão não configura óbice ao acato da proposição.

Do exame da documentação que se fez ajuntar ao processo,
verifica-se que a Guarda Mirim de Ipatinga atende a todos os
requisitos legais. No entanto, nota-se que o art. 1° da proposição
contém erro material, constituído pela omissão da sigla GMI quando
se faz referência ao nome da entidade. A fim de sanar essa questão,
apresentamos uma emenda ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 284/2003 com a
seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim de

Ipatinga - GMI -, com sede no Município de Ipatinga.".
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista. Presidente e relator - Gustavo Valadares - Bonifácio

Mourão - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°46/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em exame
dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares pré-
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pagos e dá outra providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2003, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art. 188, do
Regimento Interno, cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise torna obrigatório que as operadoras de

telefonia celular que atuam no Estado mantenham cadastro atualizado
de todos os usuários de aparelhos do sistema pré-pago, contendo o
número do documento de identidade, se pessoa física, e o número de
registro no Ministério da Fazenda, quando se tratar de pessoa física
ou jurídica. Determina, 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.
Estabelece, ainda, obrigações para os usuários e as prestadoras do
serviço, prevendo multas em caso de descumprimento de suas
determinações. Quanto aos recursos financeiros resultantes do
recolhimento das multas, a proposição prevê que serão destinados à
aquisição de equipamentos de segurança pública.

A intenção do autor do projeto, externada na justificação que o
acompanha, é a de estabelecer mecanismos capazes de coibir a
utilização desses aparelhos pré-pagos na prática de delitos,
garantindo, assim, a segurança e o interesse público da população do
Estado.

Antes de procedermos à análise jurídica da matéria, cumpre-nos
ressaltar que proposições semelhantes foram apresentadas neste
parlamento na legislatura passada, uma delas pela CPI do
Narcotráfico, em 2001, não tendo sido, todavia, recebida pela
Presidência em virtude da Decisão Normativa n° 8. Tal decisão dispõe
sobre normas de consolidação legislativa a serem observadas quando
do recebimento de proposições. Diante de tal histórico, pode-se
verificar a relevância da matéria, objeto de discussões nesta Casa
sempre com o intuito de buscar maior controle da habilitação desses
aparelhos, que são utilizados como instrumento para diversas práticas
ilícitas.
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De fato, a impossibilidade de identificação do usuário do

telefone celular na modalidade pré-pago vem favorecendo a sua
utilização na prática de inúmeros crimes como seqüestros,
negociações de empréstimo de dinheiro fácil por parte de agiotas e no
golpe denominado "toma", no qual meliantes atraem pessoas por meio
de anúncios em jornais oferecendo a venda de um bem. O contrato é
estabelecido por meio de um número de telefone celular pré-pago
condicionado a um depósito prévio, sendo que a vítima jamais recebe
o bem combinado. Segundo informa o autor da proposição esse golpe
vem sendo praticado em larga escala, originando inúmeros inquéritos
policiais e processos criminais em andamento na justiça.

E de ressaltar que os arts. 21, inciso Xl, e 22, inciso IV, da
Constituição Federal, conferem à União a competência para explorar e
organizar, bem como para legislar privativamente sobre
telecomunicações. Com fulcro em sua competência constitucional, a
União editou a Lei n° 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicação, assim como sobre a
criação do órgão regulador, no caso, a Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.

A ANATEL, por seu turno, ao regulamentar a prestação de plano de
serviço pré-pago no serviço móvel celular, estabeleceu, por meio da
Norma n° 3, de 1998, que a habilitação nesses planos ocorre
independente de assinatura ou inscrição junto à prestadora de
Serviço" (item 2.7 da referida norma), possibilitando, assim, que o
usuário orquestre os mais diversos crimes sem que sua identidade
seja descoberta pela polícia.

Todavia, a matéria em questão trata de estabelecer normas de
segurança pública, e não especificamente sobre a operação dos
serviços de telecomunicação. Com efeito, a Constituição da República
dispõe que a segurança pública "é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos", devendo ser exercida para a preservação
da ordem pública e da incolurnidade das pessoas e do patrimônio
art. 144, "caput"). Como se vê, a finalidade da proposta em questão
não é outra senão a manutenção da ordem pública, que vem sendo
desrespeitada com o aval do poder público ao não exercer o controle
sobre operações ilícitas que são de conhecimento de todos. Não se
pode afirmar que a proposição em análise estaria contrariando a
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norma federal que dispõe sobre a operação dos telefones pré-
pagos, uma vez que a referida norma da ANATEL não veda a
existência de cadastro dos usuários destes aparelhos. Sendo assim, o
Estado membro, no uso de sua competência residual para editar
normas sobre segurança pública, está apenas instituindo uma
exigência a mais, que visa a resguardar a ordem pública no Estado.

Outros Estados da federação, a exemplo de São Paulo, também
editaram leis tornando obrigatório o cadastramento dos usuários de
aparelhos celulares na modalidade pré-pago. Pelo que se tem notícia,
naquele Estado as operadoras de telefonia celular vêm cumprindo a
contento as imposições previstas na lei.

Como nos ensina o ilustre constitucionalista José Adércio Leite
Sampaio, ao analisar a repartição de competências federativas
segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "nem sempre
é previsível a solução de complementariedade ou, para alguns, de
conflito entre as normas constitucionais de atribuição de competência
privativa à União para legislar sobre certos temas e aquelas que
definem o consórcio material e legislativo previsto nos arts. 23 e 24,
respectivamente, da Constituição Federal, ou, ainda, em relação à
competência reservada ao Estado. Toda a lista de soluções dadas
pelo Tribunal a tais impasses, registradas algumas precedentemente,
apresenta-se sempre após um exercício argumentativo realizado
sobre duas alternativas: tem competência o Estado para a matéria
legislada, logo, sua atuação foi constitucional, ou é de competência da
União o assunto, sendo ilegítimo constitucionalmente o tratamento
legal dispensado pelo Estado". (A Constituição Reinventada pela
Jurisdição Constitucional, Belo Horizonte: Dei Rey, pág. 632)

Entendemos, pois, que o Estado não pode abrir mão do seu dever
constitucionalmente instituído de legislar para coibir desvios na ordem
pública e para garantir, ainda que de forma indireta, a segurança de
sua população. Por essa razão, acolhemos a proposição em exame,
que deverá ser apreciada pelo Plenário desta Casa. Apresentamos,
todavia, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1, sugerido pelo próprio
autor da proposição, visando a melhor adequá-la ao ordenamento
jurídico vigente.

Conclusão
Diante do exposto concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade do Projeto de Lei n° 46/2003 na forma do seguinte
Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o cadastramento de usuários de telefones celulares

pré-pagos e dá outras providências.
Art. 1° - O proprietário de telefone celular na modalidade pré-pago

no Estado está obrigado a se cadastrar junto à empresa prestadora do
serviço.

§ 1° - Constarão do cadastro dos usuários:
- o número da linha telefônica habilitada;

II - o nome completo do usuário, sua nacionalidade, Registro Geral
de Identidade (RG), CPF ou CNPJ;

III - endereço completo atestado mediante comprovante de
residência ou sede.

§ 2° - Quaisquer alterações posteriores nos dados cadastrais
deverão ser informadas imediatamente à empresa prestadora de
serviço para atualização.

Art. 20 - O proprietário do aparelho na modalidade pré-pago fica
obrigado a comunicar imediatamente ao prestador de serviços o
roubo, furto, extravio ou quaisquer outros fatos que ensejem
desapossamento do aparelho.

Art. 30 - Terá o sinal do aparelho bloqueado o proprietário que não
se cadastrar junto à prestadora do serviço, na forma prevista no art.1 0 ,
no prazo de cento e oitenta dias, improrrogáveis, contados da
promulgação desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Bonifácio Mourão - Ermano Batista - Leonardo Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 147/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n°
147/2003, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 5/99,
dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003 e
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 147/2003 estabelece a obrigação para o Estado

de adotar política de incentivo aos municípios para que estabeleçam
programas de controle do meio ambiente, mediante licenciamento
ambiental, em consonância com os parâmetros fixados na legislação
estadual sobre a matéria.

O licenciamento ambiental, previsto na Lei Federal n° 6.938, de
1981, é um procedimento administrativo subdividido em três fases,
com vistas a autorizar a implantação de empreendimentos
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente.
Regulamentado pelas Resoluções n

o
s 1, de 1986, e 237, de 1997, do

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA -, o licenciamento
incumbe aos três níveis de governo. Na esfera federal, são avaliados
os empreendimentos cujo impacto ambiental atinja mais de um Estado
e também aqueles que envolvem matérias de competência privativa
da União, como energia nuclear, por exemplo. No âmbito estadual,
são licenciados os empreendimentos de repercussão regional, e, no
nível municipal, os demais casos. No entanto, quando a
municipalidade não dispõe de estrutura administrativa adequada, o
licenciamento é exercido, por força dessas resoluções e de
deliberações do COPAM, pelos Estados-membros. Dessa forma, o
município deve comprovar, perante o poder público estadual, que
atende às exigências das legislações federal e estadual de meio
ambiente para exercer tal atribuição.

O licenciamento ambiental, no entanto, é apenas um tipo de
instrumento de controle ambiental do Estado no exercício do poder de
polícia administrativa. Outras formas de controle existem, como as
outorgas, as autorizações para desmatamento etc., que se submetem
a um rito próprio. Assim, é necessário ampliar o âmbito do projeto, a
fim de tratar das demais modalidades de controle ambiental.

A Constituição Estadual prevê, no "caput" do art. 183, a obrigação
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de o Estado assistir os municípios de escassas condições de
desenvolvimento socioeconômico nas áreas técnica e financeira, para
fins de instalação de equipamentos necessários ao saneamento
básico e de implantação de processo adequado ao tratamento do lixo
urbano, com prioridade para aqueles cuja população é interior a 30 mil
habitantes. Orientação com a mesma finalidade também consta no art.
41 que trata da regionalização administrativa.

O Projeto de Lei n° 147/2003, ao dizer que o Estado deverá adotar
uma política de incentivo aos municípios para que disponham de
sistema adequado de controle ambiental, na verdade transfere essa
atribuição para o Poder Executivo, ao qual caberia, em última análise,
"legislar" sobre o assunto.

Ora, no concerto dos Poderes, não cabe ao Poder Executivo a
função legislativa, mas apenas a de implementação das leis
aprovadas pelo parlamento. Somente em caráter excepcional admite-
se tal atribuição e, mesmo assim, nos termos da delegação conferida.

Estabelecer políticas públicas, no sentido amplo, corresponde a ditar
as normas gerais e abstratas que orientarão a atuação estatal para se
atingir uma determinada finalidade, seja no plano organizacional, seja
no que concerne à implementação de atividades, obras, projetos etc.
E esse papel cabe ao Poder Legislativo, por ser de sua essência,
mesmo quando a iniciativa das proposições partem de outra esfera de
poder.

No caso, a iniciativa não está reservada ao Governador do Estado.
Assim, para corrigir o mencionado equívoco, apresentamos o
Substitutivo n" 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 147/2003 na
forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
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. 1° - 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
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no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI
do art. 11 da Constituição do Estado.

Art. 2° - 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, 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;

II - 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;
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 capacitação 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 ónus e por tempo determinado,

agentes públicos estaduais;
V - auxiliar na criação e na 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;
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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, obedecida a ordem
cronológica e observado o disposto no parágrafo único do art. 40;

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;
VII - a cessão de agentes públicos;
VIII - a doação ou a cessão de bens públicos;
IX - a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência

dos serviços municipais de gestão ambiental;
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 a correção das

irregularidades;
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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.

§ 2° - Na hipótese de reicindência, o período de suspensão do
cadastro não poderá ser inferior a um ano.

§ 30 - o processo administrativo para apuração de infrações
obedecerá ao disposto na regulamentação desta lei.

Art. 70 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Gustavo

Valadares - Bonifácio Mourão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°222/2003

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, a proposição em análise requer à Presidência da Assembléia
Legislativa seja enviado ofício ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, para que informe a esta
Comissão se a Secretaria de que é titular possui algum diagnóstico
sobre a situação do trabalho infantil no Estado e, em caso afirmativo,
seja ele remetido à Comissão.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em pauta refere-se ao trabalho infanto-juvenil, realizado

no âmbito de nosso Estado, em suas diversas atividades, por uma
área territorial extensa, em torno de 588.384m 2, dividida em 853
municípios.

O inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal, alterado pela
Emenda n° 20, de 15/12/88, proíbe qualquer trabalho cometido a
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, cuja idade
mínima é de 14 anos. O mesmo inciso proíbe também o trabalho
perigoso, noturno ou insalubre para as adolescentes com idade entre
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16 e 18 anos.

Sob a luz do ordenamento jurídico, o Brasil possui um dos mais
completos acervos no que tange à proteção da criança e do
adolescente.

Outro importante dispositivo legal que trata do tema é o Estatuto da
Criança e do Adolescente, sancionado em 1990, consubstanciado na
Lei n° 8.069, de 13/7/90, em substituição ao Código de Menores, a
qual regula as conquistas incorporadas à Constituição Federal em
favor da infância e da juventude e rejeita as práticas subjetivas e
discricionárias do direito tutelar tradicional, conferindo à criança e ao
adolescente a condição de sujeito de direitos.

Em recente pesquisa divulgada pelo IBGE, demonstra-se que o
número de crianças trabalhadoras de 5 a 14 anos de idade vem
apresentando tendência decrescente em todo o País. A participação,
em termos percentuais, nessa faixa etária, caiu de 9,8% para 6,8% de
1999 para 2001. Em 1992, esse indicador estava em 12,1%.

Na Região Sudeste, da qual faz parte nosso Estado, no ano de
2001, 39,4% das crianças e adolescentes entre 5 a 9 e 10 a 14 anos
participavam de alguma forma de trabalho e, na Região Nordeste,
32,6%. Ressaltamos que a primeira região é conhecida pela geração
de riqueza e a outra pelo nível de carência de sua população, o que
pode influenciar o desempenho socioeconômico e até biopsicológico
dessas crianças e adolescentes.

O nosso Estado, mesmo no contexto regional brasileiro, tem alto
percentual de exploração do trabalho infanto-juvenil, abrangendo
comumente atividades insalubres e perigosas. Se contarmos que o
ambiente de trabalho é também inadequado, devemos admitir que o
menor tem o seu desenvolvimento comprometido.

Consideramos relevante o pedido de informação em apreço, pois
objetiva ter conhecimento da situação relativa ao trabalho infanto-
juvenil em termos percentuais, à semelhança dos dados apresentados
pelo IBGE, avaliar a sua ocorrência em Minas e as ações que foram
implementadas buscando corrigir o problema.

E meritória a solicitação, mas visando a retirar do corpo do
requerimento o nome do titular do órgão destinatário, optamos por
apresentar-lhe substitutivo.

Conclusão
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Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

n° 222/2003 na forma do seguinte Substitutivo n° 1.
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, que se encaminhe oficio ao Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, indagando se a
Secretaria de que é titular possui diagnóstico sobre a situação do
trabalho infanto-juvenil no Estado e, em caso afirmativo, que seja ele
enviado à Comissão, fazendo-se nele constar quais ações foram
implementadas com vistas a solucionar o problema.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de abril 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°245/2003
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Saúde, a proposição em exame requer à

Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ao
Secretário de Estado da Saúde pedido escrito de informação sobre o
fornecimento de medicação para a doença de Parkinson, como
determina a Portaria n° 1.318, do Ministério de Saúde, conforme
documentação anexa.

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
Examinando a documentação anexada ao processo, verificamos que

o pedido de informação proposto foi devidamente respondido pelo
Secretário Adjunto de Estado da Saúde, por intermédio do Anexo 1
enviado a essa Secretaria pela sua Coordenadoria de Assistência
Farmacêutica.

Conforme a Coordenadoria, o medicamento Pramipexol - 0,125mg,
mencionado na justificação do requerimento de autoria da Deputada
Manha Campos, que motivou a solicitação examinada, faz realmente
parte do elenco dos antiparkinsonianos, constantes na Portaria n°
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1.318, do Ministério da Saúde, cabendo às Secretarias Estaduais
de Saúde a aquisição deles. No entanto, esclarece ela que a referida
portaria acrescentou 43 novos itens à relação dos 45 medicamentos
excepcionais já existentes, sem aumentar os recursos financeiros para
a sua aquisição.

Esclarece, ainda, que a referida portaria faz algumas concessões
para solucionar os problemas de aquisição, utilizando a desoneração
do ICMS, por exemplo, e que, apesar dos esforços despendidos, os
recursos financeiros continuam insuficientes para atender à demanda
da população com respeito aos medicamentos listados nessa portaria.
Diante de tais dificuldades, não existe previsão de quando o problema
será resolvido.

Visto que o pedido de informação foi, a nosso ver, devidamente
respondido pela Secretaria de Estado da Saúde, não entendemos
necessário nem apropriado reiterá-lo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

245/2003.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de abril de 2003.
Mauri Torres, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor
George.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Langerton
Neves da Cunha, ocorrido em 4/4/2003, em Uberaba. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Lázaro Martins Ribeiro, ocorrido em 8/4/2003, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Alice Ferreira de Souza, ocorrido em 8/4/2003, em Moema. (- Ciente.
Oficie-se.)



1017
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2003

ATA

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 22° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
10/4/2003

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Palavras do Deputado Rogério Correia - Palavras da Secretária Maria
José Feres.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras.

Maria José Feres, Secretária do Ensino Fundamental do Ministério da
Educação; Maria do Carmo de Lacerda, representando a UFMG;
Neide Wood Almeida, representando a UEMG; Rosaura de
Magalhães, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação
de Belo Horizonte; e Analise de Jesus da Silva, Presidente do
Conselho Municipal de Educação; e os Exmos, Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, representando a Comissão de Educação desta Casa, e
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta
reunião.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a receber a Secretária

Maria José Feres, que fará exposição sobre a política educacional do
Governo Federal, em especial a do ensino fundamental, e seus
reflexos em Minas Gerais.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Senhores e Senhoras, inicialmente quero dizer da satisfação da

Comissão de Educação, na pessoa de seu Presidente, Deputado
Adaiclever Lopes, em recepcionar a Profa. Maria José Feres. E, por
delegação muito especial a mim concedida pelo Presidente Rêmolo
Aloise, quero dar-lhe as boas-vindas. Durante sua permanência na
Secretaria de Educação de Minas Gerais, V. Exa. prestou relevantes
serviços a esta Comissão e à educação de Minas. Realizamos vários
debates e, com o brilho de sua inteligência, procuramos destacar a
educação como meta primordial do Governo Itamar Franco. Devo
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dizer a V. Exa., merecidamente escolhida para comandar os
destinos do ensino fundamental em Brasília, que avançamos muito,
graças à política de nosso Governador Aécio Neves e à competência
da nossa Secretária Vanessa Guimarães Pinto, que não tem medido
esforços em todos os segmentos e desdobramentos da educação
mineira. Ao completar 100 dias de Governo, nosso Governador já
confirmou sua participação efetiva, junto à Secretaria de Educação, no
trabalho pedagógico e curricular. Quero agradecer a vinda de V. Exa.
no momento em que discutiremos o ensino fundamental. Ontem
estivemos na Câmara Municipal discutindo o ensino médio. Neste
momento, parlamentares e educadores devem atuar num processo
convergente através da educação e daqueles que podem trazer suas
experiências e conhecimentos. Tenho certeza de que poderemos
contar sempre com a inteligência de V. Exa. Minas, nessa constelação
de grandes educadores, sob o comando da nossa Secretária
Vanessa, do nosso Conselho Estadual de Educação, da nossa
Comissão e desta Casa, caminhará em busca de recursos, ações e
pleitos que visem resgatar a qualidade de ensino que jamais poderá
perder. Para encerrar, cumprimento o Deputado Rogério Correia,
autor do requerimento, sempre preocupado com os legítimos
interesses da educação, segurança e saúde, particularmente nesse
momento em que é grave a situação da segurança nas escolas.
Vários acontecimentos violentos têm envolvido alunos e professores.
Para isso, o debate e a reflexão são necessários, e nada melhor que
sermos brindados com sua fala e experiência. Agradeço,
antecipadamente, em nome da nossa Comissão e do nosso
Presidente Rêmolo Aloise. Certamente, a Assembléia Legislativa será
o elo entre os Governos Federal e Estadual. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Exmo. Presidente Rêmolo Aloise; Exmas. Sras. Maria José Feres,

Maria do Carmo, Neide Almeida, Rosaura Magalhães, Profa. Analise;
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; demais Deputados; professores;
telespectadores da TV Assembléia, apresentei esse requerimento, na
verdade, atendendo ao desejo dos Deputados de poderem, neste
período ainda recente da virada no Brasil, após a eleição de Luiz
Inácio Lula da Silva, apreciar, ainda que de modo inicial, as
perspectivas de mudanças anunciadas para o País.
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Recentemente, a Ministra Marina Silva esteve aqui e nos contou

um pouco de sua experiência à frente do Ministério do Meio Ambiente.
Fui a Brasília e conversei com a Secretária Maria José Feres.
Convidei-a para debatermos os 100 dias do Governo Lula na área de
educação, especialmente no que se refere a sua experiência à frente
da Direção do Ensino Fundamental.

Orgulha-nos muito termos uma mineira, de Juiz de Fora, ocupando
posto tão importante na educação brasileira. O Deputado Biel Rocha,
representante do Bloco PT - PC do B na Zona da Mata, também
concorda. Honra-nos muito a dedicação que a Profa. Maria José
Feres dispensa à educação pública de Minas e, agora, à do Brasil.

Tive a satisfação de ser Deputado na Legislatura passada e percebi
a presença positiva da Professora na Secretaria Adjunta de Educação
- à qual se referiu o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - e, posteriormente,
na Secretaria Municipal de Coordenação de Política Social da
Prefeitura de Belo Horizonte, onde realizou trabalho extremamente
positivo em prol da educação na Capital.

Creio que teremos grata satisfação, pois esse trabalho poderá ser
feito também nessa área, no Brasil, a partir da atuação do Ministro
Cristóvão, ex-Governador de Brasília, hoje Senador e Ministro, e de
toda a sua equipe, em especial a Professora, na área do ensino
fundamental.

Sei que a tarefa não e fácil, e está apenas no início. Certamente,
100 dias são poucos para se sentir mudança tão necessária e
profunda no ensino brasileiro.

Nesta Casa, debatíamos os 100 dias de Governo Aécio Neves.
Alimentamos expectativas de que alterações ocorram para melhor.
Compreende-se que o tempo é pouco, mas observa-se que rumos
começam a ser delineados. O compromisso do Governo Lula é com o
povo, ou seja, mais profundamente, com a sociedade brasileira.
Herdamos oito anos de projeto que não deu certo no Brasil e, nas
últimas eleições, foi derrotado na sua essência. Derrota não apenas
eleitoral, mas política. Espera-se que se possa desenvolver alternativa
real, mais humana, de igualdade social, enfim, que a questão social
tenha relevância e seja não mais a vontade, simplesmente, do
mercado. Esse compromisso fez com que o Presidente Lula fosse
eleito.
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No caso da educação, há a necessidade de mudanças, pelas

quais nós e a Secretária Maria José, esperamos com muita
ansiedade. Os dados de 1999 - fiz questão de usar dados oficiais,
para citar exemplos - mostram que houve evidente avanço do ponto
de vista de massificação do ensino fundamental no País. Hoje, mais
de 95% das crianças entre 7 e 14 anos estão matriculadas nas
escolas. Se, de fato, essa massificação existiu - e existiu -, apenas
59% das crianças que iniciam o ensino fundamental completam os
oito anos de estudo. Isso é muito pouco. Apenas 27%, um pouco mais
dos adolescentes de 14 anos, cursam a série correspondente à sua
idade. E um dado realmente assustador, mostrando que muito se
deve melhorar no ensino fundamental. Se analisarmos as crianças
abaixo de 7 anos - matriculadas -, os dados são muito mais
alarmantes, porque, no caso da educação infantil, não existe sequer
um fundo próprio, como há o FUNDEF. Se analisarmos o ensino
médio, os dados também são assustadores. Não há hoje massificação
no ensino médio, pois, também, não existe um fundo para isso no
País.

Esses dados põem o Brasil atrasado, do ponto de vista do ensino,
em relação a países mais pobres. Se fizermos análise da quantidade
de estudo, veremos que os dados da Comissão Econômica da
América Latina e Caribe - CEPAL - indicam que, na média, os
trabalhadores brasileiros possuem 6,1 anos de estudo. No caso do
Chile, isso aumenta para 10,4, e do México, para 9,5 anos de estudo.
Assim, dá-se ao trabalhador brasileiro quantidade muito pequena de
escolaridade. Enumeraria outros dados, mas acredito que esses
servem para exemplificar a necessidade de se avançar na educação
brasileira.

O que a União gasta com educação no Brasil no que tange ao
ensino fundamental, por exemplo, é muito pequeno em relação ao que
Estados e municípios gastam. E tarefa para a União reverter esse
quadro. Deve-se pô-la como co-responsável pelo ensino de maneira
global. Essa era uma das plataformas do Presidente Lula durante sua
campanha presidencial.

Sra. Secretária, cito esses dados para que façamos as mudanças
esperadas. Obviamente, não de uma vez ou em 100 dias. Tenho
certeza de que já existe um projeto para isso acontecer de maneira
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real em nosso País. O nosso convite é exatamente para que
busquemos conhecer um pouco das dificuldades encontradas, mas
também com esperança por dias melhores no sistema educacional
brasileiro.

Agradeço à Profa. Maria José Feres. Tenho certeza de que Minas
Gerais, também no campo da educação, dará ao Brasil maior
qualidade em termos de nível de vida para o nosso povo. Muito
obrigado.

Palavras da Secretária Maria José Feres
Cumprimento os Deputados e Deputadas e agradeço a iniciativa do

Deputado Rogério Correia, por proporcionar a oportunidade de discutir
nesta Casa não os 100 dias de Governo, mas as propostas de política
educacional para o ensino fundamental que estamos começando a
desenvolver no Ministério da Educação. Agradeço ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva pela sua gentileza, por suas palavras e pela sua
saudação.

Tenho muito prazer de estar em Minas Gerais - como boa mineira,
fico feliz com isso - e de estar nesta Assembléia Legislativa para
discutir pontos da política educacional do Governo Federal. Trata-se
de uma política que estamos, de fato, construindo, como é nossa
marca e característica. Não temos como princípio ter as receitas
prontas e chegar decretando mudanças. Essa não é a plataforma do
Presidente Lula nem o método com o qual sempre trabalhamos, até
mesmo em Governos Estaduais e Municipais. O nosso método é o da
construção, da discussão, do pacto, de procurar formular consensos e
trabalhar coletivamente. Então, tudo o que direi são propostas que
pretendemos levar à discussão, junto com os Poderes Legislativos
estaduais e federal, os quais, certamente, terão contribuições
decisivas para esse processo, com as instituições de ensino superior,
Estados, municípios e trabalhadores em educação, por meio dos seus
sindicatos e das suas confederações, enfim, com todos os atores que
têm compromisso com a mudança da sociedade brasileira e com a
importância que a educação representa nesse processo.

O Ministro Cristôvam Buarque tem dito que temos dois grandes
desafios nesses quatro anos de Governo. Temos até dito que não se
trata de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona.

Primeiro, consolidar a República. Dar a esse País, de fato, um
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choque de republicanismo, garantindo-se cidadania, sociedade
justa, igualitária e fraterna, enfim, consolidando-se os pressupostos da
República. Segundo, fazer uma segunda abolição. Se tivemos há um
século a abolição da escravatura, hoje precisamos falar sobre a
abolição da miséria, da pobreza e da injustiça social. Acostumamo-
nos a contornar e a assistir, mas não a abolir. Damos assistência aos
meninos de rua, mas raramente pensamos em como abolir essa
situação. Poderia dar uma série de outros exemplos. Precisamos de
fato garantir, com a segunda abolição e com a consolidação da
República, um processo de mudança, que elegeu o Presidente Lula e
que possa fazer do Brasil uma sociedade justa, democrática e
igualitária.

A educação, para nós, tem um papel fundamental nesse processo.
Temos procurado discutir três grandes temas na política educacional.
O primeiro é o analfabetismo de adultos num País como o nosso que,
no século XXI, ainda tem 20 milhões de analfabetos. Não se trata de
melhorar a situação dos analfabetos, nossa proposta é a abolição do
analfabetismo, portanto, é a inclusão desses 20 milhões de adultos no
mundo letrado.

O segundo tema é a chamada "escola ideal", aquela bem equipada,
com bons profissionais, professores bem formados e valorizados, com
equipamentos modernos, bem construída, um lugar onde os alunos
aprendam, porque isso é fundamental. Talvez não consigamos isso
em quatro anos, mas não podemos abrir mão dessa escola e temos
que plantar as estruturas para que ela seja construída.

O terceiro tema diz respeito ao ensino superior. Precisamos
rediscutir a questão da universidade brasileira e procurar, de fato, a
construção de uma nova universidade compromissada com seu
tempo, com a sociedade, com a justiça social, com as mudanças que
o Pais precisa e com a nova era do conhecimento.

Cabe a mim, nesta Assembléia, falar do ensino fundamental. Temos
trabalhado alguns eixos que podem contribuir para construir essa
"escola ideal" ou, como se chama no programa do Presidente Lula, a
escola do tamanho do Brasil. Uma inclusão que não se faça só por
meio de uma matrícula. O Deputado Rogério Correia tem os dados e
colocou muito bem que nos últimos anos o ensino fundamental
avançou. Temos 96% das crianças de 7 a 14 anos matriculadas na
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escola. Como proposta educacional para se mudar a face da
educação brasileira, isso não significa que elas estejam incluídas. Por
que não estão ainda totalmente incluídas? Porque continuam
ocorrendo indicadores sérios em relação à distorção idade-série, à
permanência do aluno na escola, ao sucesso escolar, ao tempo de
conclusão do ensino fundamental e ao prosseguimento para o ensino
médio. A inclusão supõe que, uma vez matriculados, nossos alunos,
crianças e adolescentes tenham condições de permanência e de
sucesso na escola para que possam prosseguir rumo ao ensino
médio. A inclusão, ao contrário do que muitos pensam, continua
sendo um desafio para que aconteça de verdade e para que não
exista apenas na estatística.

Iniciamos o processo de divulgação com medidas relacionadas aos
resultados encontrados. Segundo o Projeto SAIS, 57% das crianças
de 4 série apresentam graves problemas dé letramento. Após quatro
anos na escola, em torno de 2,8% são analfabetas; 17% lêem, mas
não identificam informações básicas no texto, correspondendo a
quase 40% de analfabetismo total e funcional; e 18% lêem, identificam
informações básicas, mas nada interpretam. Essas competências
deveriam ter sido adquiridas até a 4 série. Em graus diferenciados de
dificuldades, temos um estrangulamento relativo k leitura na escola
pública, a partir da 4 a série. Se a criança não se incluir no mundo
letrado, ficará estrangulada.

Como disse o Deputado Rogério Correia, apenas 57% das crianças
concluem o ensino fundamental. Se a criança não tiver acesso à
leitura até a 4 a série, a situação se complicará. Preocupo-me muito,
pois esse quadro representa uma tragédia nacional. Estar matriculada
não significa a inclusão da criança no mundo da cultura. A inclusão
permite a formação do jovem como cidadão. Trabalhamos
arduamente para fazer reverter a situação. Ao sair da Secretaria de
Educação Fundamental, se tiver conseguido alteração sistemática da
curva da avaliação, serei uma brasileira satisfeita, quase com a
missão cumprida.

Como mudar esse quadro? Diretrizes nacionais de uma proposta
político-pedagógica deverão ser construídas com Estados e
municípios. Faz-se necessário que a União cumpra o papel
estabelecido no art. 8 0 da LDB, coordenando, acompanhando,
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monitorando e regulando a educação nacional. Não pretendemos
interferir na autonomia dos Estados e municípios. O pacto federativo
tem de ser mantido, mas também há necessidade de se explicitarem e
discutirem certas questões e de se estabelecerem critérios para o
regime de colaboração. Entretanto, a política nacional de educação
deve ser regulada. Esforçamo-nos para pactuar diretrizes nacionais
com Estados, municípios, trabalhadores, instituições de ensino
superior, Poder Legislativo e outros, e, em segundo lugar, incentivar,
de fato, a criação de sistemas estaduais de avaliação articulados com
o sistema nacional.

Terceiro ponto, que considero crucial: trabalhar uma política nacional
de formação inicial e continuada e de valorização dos profissionais da
educação, em especial dos professores e especialistas, porque são os
atores fundamentais para a mudança desse quadro. Devemos
reconhecer que o estudante, a criança é o nosso sujeito de direitos na
educação - que não é privilégio mas direito fundamental -, e que o ator
responsável pelo processo é o profissional da educação. Daí,
estaremos rediscutindo projetos de valorização dos professores.
Vários deles já estão em andamento, O Ministro está levando isso à
frente, em outras esferas do Governo, para que possamos começar a
pactuar com os Estados, os municípios e os trabalhadores da
educação.

O que significa valorizar o professor? Significa não ter medo de
discutir, por exemplo, piso salarial. Precisamos ter coragem de abrir
esse debate na Federação. O FUNDEF melhorou: havia pessoas que
ganhavam R$20,00 e passaram a ganhar R$120,00, mas ainda tenho
professores ganhando R$120,00, R$150,00, R$180,00 e R$200,00. E
é difícil dizer-lhes que sejam aplicados, bons e estudiosos e que
acessem a cultura. Por isso, é preciso rediscutir o piso salarial.

Na minha proposta, talvez isso signifique dizer que, depois de
pactuado e acordado, neste Pais nenhum professor pode receber
menos que tanto, esteja onde estiver, do Oiapoque ao Chuí. Apesar
de algumas cidades terem um custo de vida mais baixo, o professor
tem que ter acesso ao livro, à cultura, o que não é barato em lugar
algum do País. E preciso chamar o professor para a República e
dizer-lhe que, nesta Nação, ele é uma figura fundamental para sua
consolidação. Tudo isso é polêmico e deve ser acordado
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intensamente, por isso está sendo tão estudado. Propostas são
propostas.

Temos que enfatizar também as diretrizes da carreira, sem o que
não valorizaremos o professor. Existem diretrizes nacionais de
carreira estabelecidas pelo CNE. Não são o paraíso, mas são o que
podemos ter: boas. Não sei se estão sendo implementadas e, por
isso, faremos levantamento de toda a situação nacional, pois a
valorização do professor tem que passar por planos de carreira
adequados. Não exigiremos nada impossível de ser realizado, mas
costumo dizer que persigo o impossível para conseguir o melhor,
porque, se começar a perseguir o fácil, não chegarei ao melhor.

Além de carreira e salário, é importante uma política nacional de
formação inicial e continuada de professores. Para isso, discutiremos
com as instituições de ensino superior o que é formar um professor.
Essa discussão deve ser para valer.

Venho da universidade, sou também professora formada e sei como
tudo funciona. Não quero saber como o Departamento de História -
minha área - forma um historiador, mas como forma o professor de
História. O mesmo digo com relação aos professores de Química,
Geografia, Língua Portuguesa. Quem é responsável por formar
professores, e não bacharéis, químicos, etc.?

Entendo que as universidades federais possuem um déficit razoável,
principalmente na área de ciências exatas. Os professores de
Química, Matemática, Física e Biologia são espécies em extinção. As
universidades federais formam um e meio ou dois profissionais por
ano.

O País tem de acordar e promover a segunda abolição. As
universidades federais enfrentam esse problema, mas não se trata
apenas dessa questão. A grande massa dos professores, por todas as
injunções que conhecemos, não está sendo formada pelas
universidades públicas. Essas agentes precisam ser mobilizadas para
discutir a matriz tanto da formação inicial dos professores quanto da
continuada. Com relação à formação continuada, defendemos uma
política a ser pactuada com os Estados e com os municípios. Ela
deverá acontecer com o professor em serviço, com tempo na carreira
e na jornada de trabalho. A carreira é importante e deve ser articulada
com a formação inicial e com o suporte das instituições de ensino

rÂ
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superior.

Precisamos cuidar da emergência e, ao mesmo tempo, fechar a
torneira. Há uma distorção altíssima com relação à idade e à série em
todas as redes do País. Cuidar da emergência significa criar projetos
pedagógicos, por exemplo, de aceleração, para que esses alunos
sejam reintegrados ao seu fluxo normal. Os anos têm demonstrado
que apenas isso não resolve a questão, senão teremos de continuar
com esse processo para o resto da vida. Ao mesmo tempo em que
temos de socorrer essa geração que está na escola, é muito
importante criarmos uma política estrutural que paralise esse
processo. Temos de acabar com a causa dessa distorção. Para isso,
tem de haver um projeto estruturante que mude a política educacional
em alguns aspectos fundamentais. O aspecto fundamental dessa
mudança é a política de formação dos professores, tanto inicial,
quanto continuada, acoplada à valorização. Por uma questão política
e emergencial, temos dado muita ênfase ao que seja valorizar e
formar. Esse projeto está em andamento.

Além da gestão do sistema e das escolas, investindo nas gestões
democráticas, estamos organizando o Fórum Nacional da Educação,
conforme proposta do Presidente Lula, para que desempenhe o papel
de acompanhamento e o monitoramento das políticas nacionais de
educação.

Esse fórum seria financiado da forma como passamos a detalhar.
Dispomos de duas linhas de trabalho importantes. A primeira é o
reajuste do FUNDEF. Tivemos muitos problemas com relação a esse
Fundo. Assumimos o Governo em janeiro, e o custo por aluno do
FUNDEF deveria ter sido reajustado, por decreto, até o dia 31 de
dezembro. Isso não ocorreu. Imagino que tenha sido por uma
gentileza, para que pudéssemos reajustar. O Governo anterior
abdicou de fazer isso. Quando chegamos, tínhamos de aplicar o
reajuste do custo por aluno do FUNDEF até o dia 25 de janeiro, já
com o decreto do Presidente da República assinado, para que, no dia
30, os Estados pudessem receber a complementação ou nada, nem o
velho, nem o novo, porque não havia mais decreto. Tivemos de fazer
isso a partir de um orçamento pronto e de um plano plurianual
também aprovado. Aliás, o plano plurianual que está em vigor é o
elaborado há três anos. Este Governo passará a ter o seu plano
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plurianual a partir do ano que vem. Estamos começando a discuti-
lo neste momento. A sociedade será ouvida, e uma série de
instrumentos serão utilizados para a sua elaboração.

Com orçamento e plano plurianual prontos, ou nós reajustávamos o
custo-aluno novamente de uma forma que não queríamos, ou
admitiríamos o atraso do repasse aos Estados em janeiro. O Ministro
Cristóvam, responsavelmente, assumiu a primeira opção, ou seja,
fazer o reajuste do orçamento previsto, não atrasar o repasse em
janeiro e, ao mesmo tempo, criar um grupo de trabalho para fazer
novo reajuste ainda este ano. Isso foi feito.

Todos conhecem a história do FUNDEF. A lei do FUNDEF, de fato,
nunca foi cumprida. Quem está aqui, que já foi Prefeito, sabe disso, O
custo-aluno sempre foi arbitrado. Pela lei, o custo-aluno deveria ser a
média do custo-aluno dos Estados, o que daria hoje cerca de
R$733,00. Reajustamos, em janeiro, em R$446,00 da P à 4 séries e
em R$468,00 da & à Ba, acima do que estava previsto. Estavam
previstos, de tato, R$434,00 e R$456,00. No sufoco, conseguimos
colocar mais R$12,00 em cada um dos espaços. Foi um reajuste pífio,
não agradou ao Ministro, nem a mim, nem ao Presidente da
República. Estamos cobrindo quatro Estados com esse reajuste. E o
que já vinha sendo feito havia muitos anos. Sempre foi assim, a
cobertura era, no máximo, de 4 Estados, quando a União deveria
complementar 12 Estados.

Formamos um grupo de trabalho, e o resultado foi entregue ao
Ministro Cristóvam. Enviamos o estudo com os respectivos avisos
ministeriais à Fazenda e ao Planejamento. Já se faz uma articulação
entre esses Ministérios, e estamos procurando uma alternativa, ainda
este ano, de reajuste para o valor-aluno do FUNDEF.

A simulação que acredito ser possível não é a ideal. Temos seis
simulações; a sexta representa os 100%, ou seja, cumprir a lei. O
cumprir a lei, hoje, significa conseguirmos colocar no orçamento, que
já estava pronto, mais R$4.000.000.000,00. Temos
R$395.000.000,00. Então, fica difícil. Tenho uma proposta que acho
mais viável, a qual está sendo encaminhada com negociações dentro
do Governo, qual seja a de aumentar, ainda este ano, da P à 4°
séries para R$500,00 e da 5° à 8° séries para R$525,00. Com  esse
aumento, daríamos uma cobertura de complementação da União em
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cerca de R$670.000.000,00 e cobriríamos sete Estados, e não
quatro. Teremos um cronograma para, gradualmente, fazermos os
ajustes, a fim de chegarmos ao cumprimento da lei, pois a situação
sempre foi distorcida.

Ao mesmo tempo, estamos encaminhando o estudo do anteprojeto
de lei do Fundo de Educação Básica - FUNDEB -, proposta do
Governo do Presidente Lula. Temos proposta de anteprojeto de
emenda à Constituição, que está sendo examinada pela assessoria
jurídica do Ministro da Educação, para ser discutida dentro do
Governo e para ser levada à discussão com Estados, municípios e o
Poder Legislativo. O FUNDEB é, de fato, um grande empreendimento,
envolve vários atores, é polêmico. E importante tomar a iniciativa de
termos pelo menos um anteprojeto, feito em articulação com o estudo
do próprio FUNDEF, para que se tenha um texto que sirva de base
para a discussão do FUNDEB. Temos uma meta pretensiosa - não sei
se vamos alcançá-la, mas trabalharemos para isso - de, no ano que
vem, termos o FUNDEB implantado. Assim, garante-se mais dinheiro
para a educação infantil, mais dinheiro para o ensino médio e o
financiamento da educação básica.

Isso implica que a União também precisa entrar com mais recursos.
Não só implica a mudança do fundo nos Estados e nos municípios,
como implica que a União entre com mais recursos. Não tenho a
ilusão de que a União possa entrar com todo o recurso de uma vez,
até porque, se no FUNDEF preciso de R$ 4.000.000.000,00, no
FUNDEB preciso de quase o triplo disso.

Mas poderíamos ter um cronograma em que, gradualmente, a União
fosse aumentando a sua complementação, o seu índice de
participação no financiamento da educação básica. Esse estudo é
interessante. Está numa fase embrionária, porque é apenas um
anteprojeto de proposta de emenda à Constituição, mas já existe um
grupo grande trabalhando em contas, repercussões financeiras, em
formas de se poder viabilizar o FUNDEB.

Repito, vai implicar impacto com o Estado e os municípios. Trata-se
de uma questão complicada, mas na qual eu aposto muito. E um tipo
de medida que pode avançar no financiamento da educação básica,
pode dar-nos melhores condições para o atendimento da educação,
que, como já disse, apresenta déficit enorme, e para universalização

rÀ
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do ensino médio, mesmo que seja de forma progressiva.

Em linhas gerais, era isso. Temos outras coisas que seria importante
discutir. Agradeço muito a atenção de todos e a possibilidade de ter
vindo aqui. Espero que essa seja a primeira de várias conversas não
só aqui, mas também em Brasília. E que possamos, de fator construir
juntos essa política que faça da educação nacional uma prioridade
para construir a sociedade que tanto sonhamos: justa, democrática e
igualitária. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência
agradece a honrosa presença da Secretária, das demais autoridades
e dos convidados.

rs
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 14/4/2003
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

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

- Comparecem os Deputados:
Adalciever Lopes - Ana Maria - Célio Moreira - Elmiro Nascimento -

Jayro Lessa - Laudelino Augusto - Sebastião Helvécio - Vanessa
Lucas.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - As 201h15min, 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 amanhã,
dia 15, às 8 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 3 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, EM 2/4/2003

As 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Angelo, Marília Campos e Sidinho do Ferrotaco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Jayro
Lessa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Angelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Marília Campos, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Synesio Fagundes Filho, Presidente da OAB, 19 a Subseção,
publicado no "Diário do Legislativo" de 29/3/2003; Teimo Rodrigues de
Castro, Coordenador de Patrimônio do Circulo Maranguapense pela
Construção e Defesa da Cidadania - OKARA -, que atua no Município
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de Maranguape, Ceará, solicitando informações sobre a data de
criação desta Comissão e o envio de informativos, cartilhas, livros,
relatório de atividades para o acervo dessa entidade; e Wanderlei
Magalhães Mendes, de São Pedro dos Ferros, solicitando sejam
tomadas as providências legais cabíveis quanto às denúncias de
abuso de autoridade praticado pelos policiais militares desse
município contra o Sr. Antônio Mendes Barbosa; carta da Sra. Maria
dos Reis Silva, do Município de Passas, reiterando seu pedido feito
anteriormente nesta Comissão; convites do Conselho Regional de
Assistência Social para a reunião da Comissão Local de Assistência
Social a realizar-se no dia 27/3/2003; do Fórum Mineiro de Saúde
Mental para o 1 Encontro Mineiro de Serviços Substitutivos, a ser
realizado em março deste ano; e da FHEMIG para a conferência
"Ensino e Pesquisa no Campo da Saúde Mental", a realizar-se em
março deste ano. O Presidente solicita ao Deputado Jayro Lessa que
proceda à leitura do relatório concernente à visita realizada na
Penitenciária Nelson Hungria, em Nova Contagem. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei n° 41/2003 (relatora: Deputada Manha
Campos, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 237/2003, em turno único. 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 Pastor George, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Segurança Pública, destinada à realização de audiência
pública com os convidados que menciona, para debater sobre a
criação da Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado de Minas
Gerais; Durval Angelo (3), em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social, destinada à realização de audiência pública com os
convidados que menciona, para obter esclarecimentos sobre a
demissão do ex-metalúrgico da Fiat Automóveis, Sr. Juarez da Silva
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Chaves, ocorrida em dezembro de 2002; seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, para debater as possíveis
irregularidades no processo de desapropriação da área denominada
'Várzea do Moinho', no Bairro General Carneiro, no Município de
Sabará; e seja realizada audiência pública desta Comissão com os
convidados que menciona, para debater a exclusão de 22 policiais
militares em Montes Claros. 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, lide abril de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS, EM 11/4/2003

As 9h45min, comparecem na Sala de Sessões da Câmara Municipal
de São Gonçalo do Sapucaí 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 Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a obter esclarecimentos sobre denúncias de crime de tortura e de
abuso de autoridade que teriam sido cometidos na Delegacia de
Polícia de São Gonçalo do Sapucaí. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados e registra a presença da Sra.
Terezinha Allerand, Prefeita Municipal; dos Srs. Giovani Gonçalves,
Presidente da Câmara Municipal; Sérgio Franco de Oliveira Júnior,
Juiz de Direito; Paulo Henrique Senra Carneiro Barbosa, Promotor de
Justiça; das Sras. Maria Augusta Vilela Tavares, advogada, Maria
Aparecida Ferreira Magalhães, Presidente da OAB - 81 a Subseção, e
do Ten. Júlio César de Campos Silva, Comandante do Pelotão da PM,
todos de São Gonçalo do Sapucaí; do Cap. Paulo Moreira,
Comandante da 1131 Cia., sediado em Pouso Alegre; e dos Srs.
Welington Peri Barbosa, Delegado de Polícia da Corregedoria-Geral
em Belo Horizonte; Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, Promotora
de Justiça da Área Criminal, representando o Sr. André Estevão
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Ubaldino Pereira, Coordenador e Procurador da Promotoria de
Combate ao Crime Organizado em Belo Horizonte; Odair José da
Cunha, Deputado Federal membro da Comissão de Segurança
Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência tece as
considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3
Fase 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 Durval Angelo e
Célio Moreira (3), em que pleiteiam seja enviado ofício à Procuradora
Chefe da Defensoria Pública em Belo Horizonte, solicitando agilidade
no acompanhamento dos processos de todos os presos defendidos
pela defensoria na Comarca de São Gonçalo do Sapucaí; seja
encaminhado ofício ao Conselho de Ética da OAB-Seção Minas
Gerais, solicitando apuração de possíveis irregularidades na conduta
profissional dos advogados Luiz Gustavo de Andrade Paiva, OAB-MG
70541; Fernando Martins de Jesus, OAB-MG 1088-A; Jair Mendes
Bueno, OAB-MG 43566; Edson Cardoso Miranda, OAB-MG 1296-A;
em que solicitam à Corregedoria de Polícia a instauração de
procedimento destinado a apurar os fatos narrados a esta Comissão
pela Sra. Maria Aparecida Fernandes, Secretária da Mesa Diretora da
Câmara e Conciliadora do Juizado Especial, e pelo Sr. Giovani
Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do
Sapucai, tendo em vista as perseguições e ameaças sofridas por
parte do ex-Delegado Pedro Luís Aguiar; dos Deputados Roberto
Ramos e Célio Moreira (2), em que pleiteiam seja enviado oficio ao
Procurador-Geral de Justiça, solicitando seja pedida a prisão
preventiva do Sr. Pedro Luís Aguiar, ex-Delegado de São Gonçalo do
Sapucaí, dos Detetives Almir de Souza, Jefferson dos Santos e dos
Srs. Paulo Prata e Mauro de Riga, funcionários cedidos pela
Prefeitura, em função das crescentes ameaças ao Promotor e ao Juiz
da Comarca de São Gonçalo do Sapucai, bem como às testemunhas
do caso; e seja encaminhado ofício à Corregedoria da Polícia Civil,
solicitando apuração da suposta existência de Juizado Especial
Criminal clandestino, com esquema de negociação de Termos
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Circunstanciados de Ocorrências na Delegacia de Polícia de São
Gonçalo do Sapucaí; e do Deputado Célio Moreira (1), em que pleiteia
seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, solicitando que a Comissão de Combate ao Crime
Organizado, composta por Juizes, Promotores e policiais, seja
designada para acompanhar a apuração dos fatos envolvendo o ex-
Delegado da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí em possível
prática de tortura e abuso de autoridade. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, às 15 horas do dia 11/4/2003, no Fórum de Três
Corações, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 15/4/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Bonifácio Mourão, dando ciência à Casa de sua
filiação ao PSDB a partir de 9/4/2003. (- Ciente. Cópia às Comissões e
às Lideranças.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência à Casa de sua
filiação ao PSDB. (- Ciente. Cópia às Lideranças.)

rÀ
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2003

ATA

ATA DA 23 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/4/2003
Presidência dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Sebastião

Navarro Vieira
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 41/2003
(encaminha a indicação de nomes para ocupação de cargos em
órgãos e entidades estaduais), do Governador do Estado - Ofícios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei n°5 625 a 633/2003 - Requerimentos nos 440 a 453/2003 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Bonifácio Mourão e
Dalmo Ribeiro Silva - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários
- Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano
Batista - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia
Pacífico - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - As

14h03min, 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.

rsl
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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
- O Deputado Dinis Pinheiro, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 41/2003*

Belo Horizonte, 10 de abril de 2003.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para apreciação dessa egrégia

Assembléia Legislativa, conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", da
Constituição do Estado, e decisão do Supremo Tribunal Federal, os
nomes dos Srs. Nelson de Andrade Reis, Paulo Teodoro de Carvalho
e Marcos Wellington de Castro Tito, para exercerem, respectivamente,
os cargos de Diretor-Geral do DEOP, Diretor-Geral do IGAM e
Presidente da JUCEMG.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais".
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Marco Aurélio de Mello, Presidente do STF (2), comunicando

que esse Tribunal proferiu as decisões que menciona sobre as Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n os 2.068 e 2.551.

Do Sr. Valmir Campelo, Presidente do Tribunal de Contas da União,
solicitando seja cedida a esse Tribunal a sala multiuso do Programa
Interlegis para realização de videoconferência sobre o assunto que
menciona.

Do Sr. Tarcísio Henriques Filho, Procurador da República,
solicitando cópia do relatório da Comissão de Transporte sobre fatos
relacionados à segunda etapa das obras da BR-381. (A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. José Pontes Júnior, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Jurídico, solicitando seja atendido o pedido feito pela Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio Público da Capital
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mencionado no Ofício n° 869/2003, de 27/3/2003.

Do Sr. Wilson Nélio Brumer, Presidente do Conselho de
Industrialização, solicitando a indicação de representantes desta Casa
para compor esse Conselho.

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° 625/2003
Determina a inclusão de conteúdo referente à cidadania nos

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

estadual de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades
relativos à cidadania, a serem desenvolvidos nas várias disciplinas
curriculares.

Parágrafo único - Os conteúdos de que se trata o "caput' deste
artigo incluirão conhecimentos sobre direitos humanos, noções
básicas de Direito Constitucional, Direito Político e Eleitoral,
instituições políticas nacionais e estaduais, direitos fundamentais,
Direito Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito do
Trabalho, meio ambiente, Direito do Consumidor e acesso à justiça.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação, respeitando-se o prazo mínimo de um ano.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Adalclever Lopes - Luiz Fernando Faria.
Justificação: Com o advento da Constituição da República de 1988

tem-se a consagração no Brasil do modelo de estado conhecido por
democrático de direito. Esse paradigma tem como característica
básica a fomentação da cidadania, até mesmo em contraposição com
o antigo modelo de estado social, notadamente no fato de se ter
naquele a reconstrução do próprio Estado a partir do cidadão, o que
não ocorre efetivamente neste.

Entretanto, o que se percebe é que, para que a Constituição da
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República de 1988 seja efetivamente aplicada, algumas ações
são fundamentais, principalmente para se despertar de forma
constante o sentimento cidadão no povo brasileiro. A cidadania
perpassa por três elementos básicos: o exercício dos direitos políticos
em sua plenitude, a formação de uma consciência crítica e a
participação da pessoa de forma ativa na vida da sociedade e do
estado. Tendo em vista esses elementos, evidentemente a educação
cumpre papel único na construção dessa nova consciência. A própria
Constituição da República indica esse caminho em seu art. 205:

"Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
(Grifos nossos.)

O que pode ser claramente notado é que a função de se construir
cidadania não tem sido efetivamente realizada e, obviamente, não
pode o legislador se furtar de corrigir tal situação. Portanto, uma ação
positiva para se incluir a cidadania no conteúdo programático nas
escolas do Estado nada mais é que o cumprimento desse
chamamento constitucional.

Por fim, vale destacar que a inclusão do conteúdo deve se dar no
chamado ensino fundamental. Dois motivos aqui se destacam: o
primeiro deles é sem dúvida relacionado com a necessidade de se
iniciar o mais cedo possível essa formação, lembrando que
obviamente cada escola, dentro de uma proposta clara de autonomia
pedagógica consagrada naLDB, deverá pautar o momento adequado
dentro desse período, além de tratar de que forma o conteúdo se
configurará dentro de disciplinas. O segundo motivo deve-se ao fato
de infelizmente ocorrer ainda em nosso Estado grande evasão escolar
após a conclusão do ensino fundamental. E um quadro que todo o
poder público e, evidentemente, esta Casa deve se esforçar para
modificar; desconhecê-lo e não lidar com suas especificidades seria
absurdo. A própria inclusão do conteúdo programático proposto no
ensino fundamental pode servir de instrumento de transformação
desse triste cenário.

For essas razões que submeto a meus nobres pares este projeto de
lei, contando com o apoio para que este seja aprovado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Educação para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 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. 1° - 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. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, abril de 2003.
Adalclever Lopes
Justificação: A Associação Projeto de Salvação - APS -, fundada em

12/5/99, é pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, que
tem como objetivos precípuos promover serviço de assistência social
e de proteção à família, à maternidade e aos idosos; promover cursos
de aperfeiçoamento e de extensão cultural exercendo quaisquer
outras atividades que se prestarem ao alcance de seus objetivos;
promover o cooperativismo de produção ou de consumo; estimular,
por qualquer forma, a pesquisa e as investigações tecnológicas e
científicas. Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos
legais, razão pela qual faz jus ao título declaratório de utilidade
pública.

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

PROJETO DE LEI N° 627/2003
Dispõe sobre a utilização de coletes à prova de balas e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O colete à prova de balas integrará o uniforme dos vigilantes

contratados por empresas especializadas em prestação de serviços
de vigilância ou de transporte de valores, bem como de empresas que
possuam setores próprios para o exercício dessas atividades.

Parágrafo único - As despesas decorrentes da aquisição dos coletes
serão custeadas pelas empresas.
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Art. 2 0 - Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado

contratado para o exercício de atividades que impeçam ou inibam a
atividade criminosa.

Art. 30 - As empresas mencionadas no art. 1° desta lei terão o prazo
de sessenta dias a contar da data de sua publicação, para se
adaptarem às exigências nela previstas.

AI. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por finalidade regulamentar o

fornecimento de coletes à prova de balas aos vigilantes visando à
proteção desses trabalhadores, que diariamente expõem suas vidas
na defesa das empresas e dos cidadãos.

Os meios de comunicação anunciam que esses trabalhadores são
constantemente vítimas de acidentes, com mole ou invalidez. Com
esse projeto de lei buscamos garantir maior proteção no exercício
dessa profissão arriscada.

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

PROJETO DE LEI N°628/2003
Institui o Prêmio Terceira Idade em Ação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Prêmio Terceira Idade em Ação, a ser

conferido pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais às
dez pessoas com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, em
pleno exercício de suas atividades, escolhidas por comissão formada
pela Mesa da Assembléia Legislativa e pelos membros da Comissão
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Parágrafo único - Entende-se como pessoas idosas, para efeito
desta lei, os maiores de sessenta e cinco anos de idade.

Art. 20 - A premiação, constante de diploma e medalha
especialmente criados para a ocasião, será entregue anualmente pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, em reunião especial.

AI. 3° - O prêmio será registrado em livro especial, em que
constarão, detalhadamente, os dados dos agraciados, a síntese do
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trabalho e as causas da outorga.

Art. 40 - A Mesa tomará as providências cabíveis para o fiel
cumprimento das finalidades contidas nesta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Célio Moreira
Justificação: A proposição em exame pretende unir o parlamento a

outras instituições que prestarão homenagens aos idosos neste ano,
devido à Campanha da Fraternidade.

A situação vivida pelos idosos no Brasil é conhecida de todos.
Enfrentam dificuldades diárias de toda ordem, mas nenhuma se
compara à indiferença e ao preconceito a que são submetidos.

Por outro lado, encontramos profissionais dedicados que, mesmo
considerados de terceira idade, continuam desempenhando suas
aptidões e talentos. Esses idosos servem de exemplo e de estímulo
para toda a sociedade; exemplo, por serem úteis ao progresso e ao
desenvolvimento de suas comunidades; estímulo, para que outros
idosos se conscientizem de que a simples chegada dos anos não é
motivo para desistir.

O parlamento mineiro, ao aprovar esta proposta, estará contribuindo
para o reconhecimento daqueles que desempenham suas funções
com orgulho, dedicação e incansável desejo de servir ao seu
semelhante.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c O art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 629/2003
Dispõe sobre a utilização de energia solar na construção de

habitações populares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os projetos de construção de habitações populares com

recursos oriundos do Fundo Estadual de Habilitação - FEH - ficam
obrigados a manter dispositivo que permita o aproveitamento da
energia solar.

Art. 20 - A não-observância do disposto nesta lei acarretará multa
mensal a ser fixada pelo Executivo na regulamentação desta lei.

rs



1042
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2003.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A recente crise energética trouxe outra vez à baila o

problema da insuficiência de produção elétrica. A energia solar, além
de totalmente limpa, não provoca danos sócio-ambientais como a
hidrelétrica, não tem custo de manutenção e pode ser fartamente
aproveitada em nosso Estado. O custo de instalação seria,
gradativamente, todo compensado pela diminuição da conta de
energia, representando, dessa forma, uma redução de despesas no
orçamento de famílias de baixa-renda. Para estas, o chuveiro elétrico -
para o qual é canalizada a energia solar - representa mais da metade
dos gastos com energia. O último aumento de energia elétrica,
superior a 30%, torna ainda mais relevante a aprovação deste projeto.

Expostos os motivos socioeconômicos e ambientais que nos
levaram a apresentar esta proposição, contamos com o apoio dos
colegas para transformá-la em lei.

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

PROJETO DE LEI N° 630/2003
Dispõe sobre a criação da farmácia básica pública, para paciente

renal crônico em terapia renal substitutiva - TRS -; no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica estabelecida a implantação de farmácia básica pública

para atender os pacientes renais crônicos em terapia renal substitutiva
- TRS -, no Estado.

Art. 2° - A instalação das farmácias deverá ocorrer em parceria com
as Secretarias Municipais da Saúde nas cidades onde existem centros
de TRS.

Art. 3° - Os medicamentos disponíveis aos pacientes constarão
numa cesta básica mínima de medicamentos, definida em conjunto
pela Sociedade Brasileira de Nefrologia-MG e pela Coordenadoria
Estadual de Nefrologia-SES e aprovada pelo Gestor Estadual de
Saúde.
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Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão

provenientes de:
1- dotação orçamentária do órgão responsável pela política estadual

de medicamentos da Secretaria de Estado da Saúde;
II- convênios;
III- recursos de outras fontes.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de abril de 2003.
Neider Moreira
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a atender os

cidadãos acometidos da doença renal crônica. Os pacientes em
terapia renal substitutiva ficam, na maioria das vezes, incapacitados
de exercer suas atividades profissionais, e, quando na situação de
aposentados, os seus rendimentos não correspondem às suas
necessidades.

Em face do exposto, é fundamental que o Estado cumpra suas
responsabilidades constitucionais, criando mecanismo para que esses
cidadãos sejam assistidos com a cesta de medicamentos necessários
ao seu tratamento, conforme prevê a Lei n° 14.133, de 21/12/2001.
Apresento este projeto de lei na expectativa de contribuir para
melhorar a qualidade de vida dessa população específica, diminuir
custos sociais, maiores que os que o projeto de lei propõe, como, por
exemplo, internações que oneram o SUS e que ocorrem pela falta de
medicamentos essenciais para a assistência a essa doença crônica.

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

PROJETO DE LEI N° 631/2003
Altera dispositivo da Lei n° 14.134, de 28 de dezembro de 2001, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bela Vista de
Minas o imóvel que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 14.134, de 28 de

dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° - ................................................
Parágrafo único - 0 imóvel de que trata o "caput" deste artigo
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destina-se à implantação de área pública de lazer e de feira livre.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Mauri Torres
Justificação: A Lei n° 14.134, de 28/12/2001, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Bela Vista de Minas o terreno que
especifica.

Na forma da referida lei, o imóvel a ser doado deve ter como
destinação a edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato
Ávila. Ocorre que a referida escola está funcionando atualmente em
prédio bem mais apropriado, conveniente e bem localizado.

Por outro lado, a cidade de Bela Vista de Minas é carente de local
para a implantação de área de lazer e de leira livre. Por isso, em
razão da carência de espaço apropriado, a feira livre da cidade vem
sendo realizada nas vias públicas.

Vê-se, pois, que a implantação de área de lazer e de feira livre no
referido imóvel propiciará beneficio a todos os munícipes de Bela
Vista de Minas, atendendo ao interesse público norteador da
administração pública. Para tanto, é mister que se proceda à alteração
da mencionada lei no que se refere à cláusula de finalidade. Por isso,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 632/2003
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guidoval 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

Guidoval o imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área
de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob n° de ordem 24.363, a folhas 79 do Livro 3-BH, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Cid Vieira.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado cessada a causa que justificou a doação.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei em questão foi

doado ao Estado em 1961, pelo Município de Guidoval, com o fim
expresso de ali se construir um grupo escolar, já criado por decreto
àquela época.

Ocorre que, em consonância com os preceitos estabelecidos na Lei
n° 9.426, de 1996, na Lei Municipal n° 180, de 1997, e na Resolução
n° 8.324, de 1998, a Escola Estadual Mariana de Paiva, ali
implantada, foi municipalizada.

A partir de então, 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 na contingência de efetuar serviços de melhorias no
bem público, imprescindíveis para o bom funcionamento da escola
existente, hoje denominada Escola Municipal Cid Vieira.

Tendo em vista que o educandário está necessitado de outras
melhorias e que o município só pode efetivá-las legalmente se o
imóvel passar a integrar seu patrimônio, faz-se necessário que este
parlamento conceda autorização para transferência desse imóvel.

Diante do exposto, estamos certos de que os nobres colegas
parlamentares prestarão o imprescindível apoio à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 633/2003
Acrescenta dispositivos à Lei n° 12.237, de 5 de julho de 1996, que

alterou a Lei n° 10.628, de 16 de janeiro de 1992, que estabelece a
organização e o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, instituído no art. 231 da Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentadas ao inciso XVII do art. 10 da Lei n°

12.237, de 5 de julho de 1996, as seguintes alíneas "j" e "1":
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"Art. 1° -
XVII -.
j) Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais -

OCEMG -;
1) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de

Minas Gerais - SEBRAE-MG.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 14 de abril de 2003.
Paulo Piau
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social -

CDES -, instituído pelo ad. 231 da Constituição mineira, é órgão
consultivo e deliberativo diretamente subordinado ao Governador do
Estado, nos termos da legislação supracitada. As atribuições desse
Conselho são as de propor o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado e coordenar a política de desenvolvimento socioeconõmico
do Estado.

Mister se faz o aperfeiçoamento da legislação que dispõe sobre a
composição do CDES, pela relevância de sua atuação no
estabelecimento de uma política estadual para o desenvolvimento
socioeconômico integrado. Não é possível deixar sem assento nas
decisões desse importante colegiado duas importantes entidades
como a OCEMG e o SEBRAE-MG.

O desenvolvimento das cooperativas tem sido importante para a
geração de empregos e renda. Assim, cabe ao Governo do Estado a
adoção de mecanismos que promovam o seu crescimento e a
abertura de espaço para que a representação do segmento externe
sua visão sobre as necessidades e os projetos para o
desenvolvimento econômico e financeiro do setor.

Minas Gerais possui 871 cooperativas, com 600 mil cooperados e
um patrimônio líquido de R$1.900.000.000,00, gerando em torno de
24 mil empregos e uma receita estimada em R$6.000.000.000,00,
atuando em vários segmentos, como o agropecuário e os de
consumo, crédito, educação, habitação, infra-estrutura, mineração,
produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer.

No mesmo nível de importância, representando importante
segmento da economia mineira, encontra-se o Serviço Brasileiro de
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -
SEBRAE-MG -' que faz parte de um sistema criado em 1972. A partir
de 1990, a entidade desligou-se do setor público, transformando-se
num serviço social autônomo.

O SEBRAE-MG consolidou-se como uma entidade composta por
representantes da iniciativa privada e do setor público, que visa
sintonizar as ações que buscam estimular e promover as empresas de
pequeno porte com as políticas nacionais de desenvolvimento
econômico e social. Assim, é uma ferramenta prática com múltiplas
funções, que capacita os pequenos empresários a obterem as
condições necessárias para crescer e acompanhar o ritmo de uma
economia mais aberta e competitiva.

A missão da entidade define bem sua função e objetivos: "Através
de processos educacionais integrados, orienta e apóia
empreendedores e empresas de pequeno porte na criação,
desenvolvimento e consolidação de empresas competitivas".

O SEBRAE-MG busca consolidar-se como entidade de apoio ao
desenvolvimento dos negócios, à geração de riquezas e ao
crescimento econômico do Estado, antecipando as necessidades e
demandas dos empreendedores, seja no mercado interno, seja no
exterior. Para gerar novos negócios, parcerias e intercâmbios,
promove inúmeros eventos, como feiras, encontros e missões
empresariais, seminários técnicos e comerciais, viabilizando parcerias,
ampliando e otimizando oportunidades.

A entidade define e elabora estratégias de desenvolvimento,
estabelecendo parcerias com municípios e apoiando setores que
precisam se tornar mais competitivos. Por intermédio de programas
específicos, facilita o acesso às tecnologias e estimula o crescimento
das microempresas e das pequenas empresas.

Pela importância dessas duas entidades na geração de emprego e
renda, na captação de investimentos e no desenvolvimento de
políticas públicas para a economia e a finança do Estado,
conclamamos os nobres pares a apoiarem esta proposição.

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

REQUERIMENTOS
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N° 440/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a Loja Maçônica Nova Luz
Vazantina, pelo transcurso de seus dez anos de fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 441/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à
instalação da 2 a Vara na Comarca de São João Nepomuceno. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 442/2003, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Baependi, pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação político-administrativa.
(- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 443/2003, do Deputado Arlen Santiago, pleiteando sejam
solicitadas ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros informações
sobre a pertinência das análises e aprovações de sistemas de
prevenção e combate a incêndio realizadas por algumas cidades do
Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 444/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Associação de Cegos Louis
Braille, pelo transcurso dos 70 anos de sua criação. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 445/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Grupo Queiroz Galvão, na
pessoa de seu Diretor em Minas Gerais, Sr. Nilson dos Santos Batista,
pelo transcurso de seus 50 anos de criação. (- A Comissão de
Turismo.)

N° 446/2003, dos Deputados Domingos Sávio, Maria Tereza Lara e
outros, solicitando seja formulado apelo ao Ministro da Educação, com
vistas à manutenção e execução do convênio entre esse Ministério e o
CEFET-MG para construção da sede própria da unidade desse
estabelecimento de ensino em Divinõpolis. (- A Comissão de
Educação.)

N° 447/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro pelo transcurso de seus 50 anos. (- A Comissão de Saúde.)

N° 448/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando sejam
transcritas nos anais da Casa as matérias intituladas 'Papa Usou
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Todas as Suas 'Armas" e "Deus Terá a Última Palavra",
publicadas no jornal "Estado de Minas" nos dias 9/4/2003 e 3/4/2003,
respectivamente. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 449/2003, do Deputado Sidinho do Ferrotaco, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Oyama Alencar Ramalho
pelo lançamento de seu livro "A Rasura: Francisco de Lima Cerqueira
e Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Ainda.... (- A Comissão de
Educação.)

N° 450/2003, da Comissão de Justiça, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à encampação pelo
Estado das rodovias municipais que ligam Jaiba a Gado Bravo e a
Espinosa e Jaíba a Monte Azul. (- A Comissão de Transporte.)

N° 451/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ofício ao Secretário da Saúde pedindo informações sobre casos de
suspeita de Síndrome Respiratória Aguda no Estado e sobre a forma
de combate à doença adotada por essa Secretaria.

N° 45212003, da Comissão de Saúde, solicitando seja encaminhado
ofício ao Secretário da Saúde pedindo informações sobre o surto de
conjuntivite que atinge o Estado.

N° 453/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja enviado
ofício ao Diretor-Geral do DER-MG pedindo dados estatísticos dos
acidentes ocorridos no trecho da BR-354 próximo à cidade de
Formiga. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Bonifácio Mourão e Dalmo Ribeiro Silva, que foram publicadas na
edição anterior.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do §1 0 do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização do Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social".

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Estão
reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 16,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 54/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
trata da disponibilização na Internet de informações sobre as
atividades da administração pública.

A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

A seguir, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,
examinando o mérito do projeto, opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1, de sua autoria.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, no âmbito de sua
competência.

Fundamentação
A proposição em estudo visa precipuamente à democratização das

informações, com o objetivo de contribuir para a efetivação dos
princípios da moralidade e da publicidade, os quais devem nortear a
administração pública.

Com o intuito de conferir maior transparência aos atos praticados
pela administração, a proposição estabelece para todos os órgãos e
entidades a obrigação de disponibilizarem na Internet informações de
interesse público, tais como dados sobre licitações, contratos,
convênios; obras em execução e respectivas empresas contratadas;
remuneração paga aos agentes públicos discriminada por cargos e
número de servidores neles lotados.

O mérito dessa iniciativa é incontestável. Somente com a
disponibilização de informações sobre os atos praticados será
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possível ampliar a participação da população, exercer o controle
social e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de fiscalizar do
que o controle, feito diretamente pelos cidadãos, dos atos praticados
pela administração pública. Entretanto, esse controle somente será
possível se esse cidadão dispuser de instrumentos que tornem os
atos praticados realmente transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a medida
proposta encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal que, ao
tratar do controle e da fiscalização da gestão dos recursos públicos,
dispôs que "a transparência será assegurada mediante incentivo à
participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão
fiscal em meios eletrônicos".

Visando a aprimorar a matéria, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo n° 2, que acrescenta novas informações ao
projeto e consolida a legislação existente, em especial a Lei n 2 13.367,
de 30/11/99, e a Lei n2 13.496, de 5/4/2000.

O Substitutivo n° 2 dá melhor redação ao art. 1°, tornando o texto
compatível com a Constituição Federal, ressalvando as informações
cujo sigilo seja imprescindível à segurança pública e restringindo a
necessidade de resposta às solicitações de informação feitas por meio
do endereço eletrônico, uma vez que nem todas as consultas feitas a
uma determinada página eletrônica demandam respostas. Cuidou
também o Substitutivo n° 2 de dar nova redação ao inciso III do art. 20
do projeto, tornando o texto mais claro e objetivo. Cabe ressaltar que
substituímos a expressão "servidores e agentes públicos" pela
expressão "agentes públicos", uma vez que os primeiros estão
incluídos entre os últimos. De acordo com a doutrina, a expressão
"agentes públicos" compreende os agentes políticos, os servidores
públicos e os particulares em colaboração com o poder público.

O Substitutivo n° 2 propõe nova redação ao "caput" do art. 2 0 do
projeto, com o objetivo de deixar claro que as medidas propostas no
dispositivo se aplicam a todos os Poderes, órgãos e entidades da
administração pública.

A matéria de que trata esse projeto é disciplinada no Estado, de
forma dispersa e incompleta, por duas leis e dois decretos. A
apresentação do Substitutivo n° 2, além de aperfeiçoar o texto dessas
leis, incluindo novos dispositivos do projeto em tela, cuida de
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consolidar a matéria em um só diploma legal.

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

54/2003 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1,
que ficam prejudicados com a aprovação do Substitutivo n° 2.

SUBSTITUTIVO N°2
Torna obrigatórias a comunicação dos repasses de recursos

financeiros estaduais para os municípios às respectivas Câmaras
Municipais e a disponibilização, na Internet, de informações sobre as
atividades da administração pública e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os órgãos da administração direta, as autarquias, as

fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista estaduais ficam obrigados a comunicar à Câmara
Municipal os repasses de recursos por eles efetuados, a qualquer
título, para o respectivo município.

§ 1°- A comunicação de que trata o "caput" deste artigo conterá:
- o valor total do repasse;

II - a destinação dos recursos;
III - o número e o prazo de vigência do convênio celebrado com o

município, quando couber;
IV - o prazo para prestação de contas, quando for o caso.
§ 2° - A comunicação a que se refere este artigo será postada até

cinco dias úteis após a liberação dos recursos.
§ 30 - Os dados constantes na comunicação a que se refere este

artigo serão divulgados na forma prevista no art. 2° desta lei.
Art. 20 - O município beneficiado pelo repasse dos recursos

mencionados nesta lei dará publicidade da comunicação de que trata
o art. 1° no prazo de cinco dias úteis contados de seu recebimento,
por meio da imprensa ou de boletim oficial.

Art. 30 - O Poder Executivo disponibilizará, na página do Governo do
Estado na Internet, no prazo de cinco dias úteis contados da data de
liberação dos recursos, os dados referentes a:

- repasses relativos às parcelas pertencentes aos municípios do
produto da arrecadação de impostos de competência do Estado, nos
termos dos incisos III e IV do art. 158 da Constituição da República;
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II - transferências feitas aos municípios em cumprimento ao

disposto no § 3 0 do art. 159 da Constituição da República;
III - repasses de recursos federais cuja transferência fique a cargo

do Estado.
Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo deverão

conter:
- valor do último repasse ou transferência ocorrido;

II - valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do
exercício em curso;

III - valor discriminado por mês e total dos cinco exercícios
anteriores.

Art. 40 - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção, por
meio da Internet, de informações sobre as atividades da administração
pública, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.

§ 1° - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, o Estado
manterá endereçoeletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2° - As solicitações de informação feitas por meio do endereço
eletrônico serão registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.

Art. 50 - Os atos administrativos referentes à celebração de convênio
por órgão da administração direta ou entidade da administração
indireta do Estado, em que esteja prevista a liberação de recursos,
serão publicados no órgão oficial dos Poderes do Estado até o quinto
dia útil do mês subseqüente ao da sua assinatura ou na data da
liberação dos recursos, se esta ocorrer primeiro.

§ 1° - A publicação a que se refere o "caput" deste artigo ocorrerá
em seção ou subseção específica, com título distinto constante no
sumário e em diagramação que facilite sua localização e leitura.

§ 2° - A publicação a que se refere este artigo conterá:
- o nome do órgão repassador dos recursos;

II - o nome do município recebedor dos recursos;
III - o número do convênio;
IV - o objeto do convênio;
V - o valor total do convênio e da parcela que está sendo liberada,

quando for o caso.
Art. 60 - Os Poderes, os órgãos

pública estadual disponibilizarão e
e as entidades da administração
manterão atualizados na Internet
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as seguintes informações:

- resumo dos contratos realizados por órgão ou entidade, com os
seguintes dados:

a) objeto do contrato;
b) valor do contrato;
c) número do processo de licitação ou de sua dispensa e

inexigibilidade, com a devida justificativa;
d) valor do empenho;
e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do

Estado
II - valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes

públicos ativos e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função,
especificando-se a quantidade de ocupantes de cada cargo, emprego
ou função;

III - investimentos do Estado nos mais diversos setores, que
incluirão os valores orçados, as atualizações monetárias porventura
efetuadas, o estágio de execução da obra ou de investimento e do
processo licitatório com a identificação da empresa contratada, dos
municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;

IV - relatórios sucintos, em linguagem acessível, sobre a situação
econômico-financeira do Estado;

V - informações sobre a execução orçamentária e financeira do
Estado, políticas e programas setoriais e globais, com dados
discriminados pelas diversas políticas públicas.

§ 1 0 - Os órgãos da administração direta e as entidades da
administração indireta do Poder Executivo devem gerar e tornar
disponíveis dados relativos à execução orçamentária e ao
desenvolvimento das ações de sua competência, observado o
disposto nesta lei, para utilização de qualquer interessado.

§ 20 - Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua
página na Internet de forma clara, padronizada, atualizada e que
possibilite acesso fácil e rápido.

§ 30 - A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil
de cada mês.

§ 41 - Os dados disponíveis em forma técnica deverão ser
acompanhados de informativos que facilitem a compreensão das
pessoas leigas.
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§ 5° - Os órgãos e as entidades devem tomar as medidas

necessárias para garantir que as informações estejam sendo
prestadas de forma eficiente e na periodicidade adequada.

§ 60 - A consistência dos dados oferecidos via Internet, nos termos
desta lei, será controlada pelas chefias dos próprios órgãos e
entidades que os puserem à disposição.

§ 7° - As informações serão organizadas por microrregiões e
regiões, englobando dados sobre as ações do governo que afetam
seus municípios.

Art. 70 - Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou
em parte, sua versão na Internet.

Art. 80 - Serão divulgadas, na página da Internet de cada órgão ou
entidade que compõe a administração pública estadual, as decisões
dos recursos administrativos apresentados, no prazo máximo de cinco
dias úteis contados a partir da decisão.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 13.367, de 30 de novembro de 1999, e a Lei n° 13.496, de 5 de
abril de 2000.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Gil Pereira

- Chico Simões - Jayro Lessa - José Henrique.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°64/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em pauta
institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Em seguida, a
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela
aprovação da matéria.

Cumpre-nos, agora, examiná-la nos seus aspectos financeiros e
orçamentários.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva estabelecer mecanismos para
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proteção ao consumidor, adotando medidas eficazes para coibir o
protesto de títulos sacados indevidamente pelos fornecedores.

O projeto guarda meritória intenção ao enfocar o problema vivido
pelo consumidor que sofre cobrança indevida e vê o seu nome levado
aos cartórios de protesto e aos bancos de dados de proteção ao
crédito, erroneamente, por ação, negligência ou omissão do
fornecedor que incorre no ato. A aprovação deste projeto com certeza
inibiria a prática realizada por fornecedores menos cautelosos no trato
de suas cobranças.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a que se refere a alínea
"d" do inciso VII do art. 102 do Regimento Interno, verifica-se que a
aprovação da matéria não implica despesas para os cofres públicos.
Pelo contrário, de acordo com o art. 3° do projeto, os recursos
provenientes das multas aplicadas no cumprimento do projeto deverão
ser revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou
ao fundo estadual instituído pela pessoa jurídica de direito público que
impuser a sanção. Não há, portanto, óbice do ponto de vista financeiro
ou orçamentário à aprovação do projeto.

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

Projeto de Lei n° 64/2003.
Sala das Comissões, 6 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira, relator - Chico Simões -

José Henrique - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.

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

"d". do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Governador do Estado pela sua

participação no 40 Seminário Internacional do Café, no Rio de Janeiro
(Requerimento n° 252/2003, do Deputado Dimas Fabiano);

de congratulações com a diretoria do SINDAGUA - MG pela sua
eleição (Requerimento n° 257/2003, da Deputada Marília Campos);

de congratulações com a comunidade do Município de Pedras de
Maria da Cruz pelo transcurso do 11° aniversário de sua emancipação
político-administrativa (Requerimento n° 27412003, do Deputado Arlen
Santiago);
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de congratulações com a comunidade do Município de

Montalvânia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação
político-administrativa (Requerimento n° 275/2003, do Deputado Arlen
Santiago);

de congratulações com a comunidade do Município de Jaiba pelo
transcurso do 11 0 aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 276/2003, do Deputado Arlen
Santiago);

de aplauso à ACIAPI, na pessoa de seu Presidente, Sr. Amantino
Alves da Silva, pelo transcurso do 37 0 aniversário de fundação dessa
Associação (Requerimento n° 277/2003, do Deputado Chico Simões);

de congratulações com o Sindicato dos Oficiais Alfaiates,
Costureiras e Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Roupas
de Belo Horizonte pelo transcurso do 65° aniversário de sua fundação
(Requerimento n°281/2003, da Deputada Jô Moraes);

de congratulações com o Governador do Estado pela apresentação
do Plano de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais
(Requerimento n° 329/2003, do Deputado Leonardo Quintão);

de congratulações com o Secretário de Defesa Social pela
apresentação do Plano de Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais (Requerimento n° 330/2003, do Deputado Leonardo Quintão);

de congratulações com a empresa Confecções Fidalga Ltda. pelo
seu pioneirismo na indústria do vestuário de Formiga (Requerimento
n°359/2003, da Deputada Maria Olívia);

de repúdio contra a sentença proferida pela Juíza Carla Rister, do
Tribunal Federal da 3a Região de São Paulo, que suspendeu em todo
País a obrigatoriedade de qualquer formação para o exercício da
profissão de jornalista (Requerimento n° 428/2003, da Comissão de
Transporte).

rÀI



1058
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/4/2003
Presidência do Deputado Daimo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: la Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 42/2003
(encaminha a indicação do nome do Professor Dimas Meio Braz para
ocupar vaga aberta no Conselho Estadual de Educação), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 634 a 641/2003 -
Requerimentos n

o
s 454 a 476/2003 - Requerimentos dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão e outros e Arlen Santiago - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Saúde e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - 2 a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência (2) - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Arlen Santiago; deferimento - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Dilzon Meio - Antônio Andrade - Pastor George - Ana

Maria - André Quintão - Arien Santiago - Biei Rocha - Célio Moreira -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Jayro Lessa - José
Henrique - Laudelino Augusto - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Maríha Campos - Neider Moreira -
Oknto Godinho - Pinduca Ferreira - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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.

ia Parte
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P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário 'ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Ana Maria, l'-Secretária "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 42/2003*
Belo Horizonte, 31 de março de 2003.
Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, encaminho para apreciação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, a indicação do nome do Professor
Dimas Meio Braz, atual Diretor da FUMEC, para ocupar vaga aberta
no Conselho Estadual de Educação.

Na oportunidade, renovo expressões de elevado apreço e
consideração.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Osmar Severo, Deputado à Assembléia Legislativa do Rio

Grande do Sul, solicitando apoio à aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição n° 13/2003, que trata da prerrogativa de os Estados
legislarem sobre emancipações. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

Do Sr. José Geraldo Andalécio Costa, Prefeito Municipal de Moema,
solicitando a derrubada do veto ao Anexo 1 da Lei n° 15.347. (- Anexe-
se ao Veto à Proposição de Lei n° 15.347.)

Do Sr. Tenente Lúcio, Presidente da Câmara Municipal de
Uberlândia, informando o resultado da realização do Seminário sobre
a Reforma da Previdência, ocorrido em 18/3/2003.

Do Sr. Frederico Carlos Von Dõllinger da Motta Bastos, Chefe de
Gabinete do Secretário de Defesa Social, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 133/2003, do Deputado Ricardo Duarte.

Do Sr. José Quirino dos Santos, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos, Projetos e Informática de João
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Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e São Domingos
do Prata-MG, solicitando uma audiência nesta Casa, com
representantes desse Sindicato, para resolver questões relativas ao
desemprego. (- A Comissão do Trabalho.)

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°634/2003
Institui o Projeto Subindo ao Palco, que dispõe sobre a

apresentação de artistas ou grupos amadores no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica criado o Projeto Subindo ao Palco, que dispõe sobre a

apresentação de artistas ou grupos amadores no Estado.
Art. 20 - O projeto de que trata esta lei tem como objetivos básicos:

- incentivar a criação cultural nos diversos níveis;
II - estimular o intercâmbio das manifestações culturais das regiões

do Estado;
III - divulgar o trabalho dos artistas amadores.
Art. 30 - Para atingir os objetivos deste projeto, os estádios, os

teatros, as salas e os espaços culturais pertencentes às
administrações direta e indireta do Estado ficam obrigados a permitir a
apresentação de artistas amadores antes da realização do espetáculo
principal.

§ 1° - A apresentação de artistas amadores a que se refere o "caput"
deste artigo, terá a duração máxima de trinta minutos.

§ 2 0 - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos casos em
que, de acordo com justificação fundamentada da autoridade
competente, a apresentação preliminar cause prejuízo ao espetáculo
principal.

§ 30 - A apresentação de artistas amadores deve obedecer a um
sistema de rodízio, de forma a permitir a participação de
representantes das regiões do Estado em todos os espaços abertos
às manifestações culturais.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2003.
Ana Maria	-
Justificação: E dever do poder público incentivar e valorizar as

manifestações culturais da comunidade mineira, por isso se justifica o
presente projeto de lei.

Minas Gerais apresenta um quadro cultural rico e diversificado que o
destaca dos demais entes da Federação. Existem principalmente
grupos musicais e folclóricos divulgando e mantendo viva nossa
tradição. De sorte, que a sociedade mineira revela profundo interesse
por sua própria cultura.

Assim, a aprovação deste projeto democratiza os meios de acesso à
cultura, estimulando a divulgação dos artistas provenientes das
diversas regiões do Estado, e corrobora para a consolidação da
tradição mineira no cenário artístico-cultural.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de relevante interesse público.

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

PROJETO DE LEI N° 635/2003
Dispõe sobre a arrecadação de alimentos para os programas de

combate à tome e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As Centrais de Abastecimento de todo o Estado ficam

obrigadas a destinar os alimentos impróprios para a venda, mas ainda
próprios para o consumo, aos programas e ações desenvolvidos pelo
Conselho de Segurança Alimentar instituído pelo Decreto n° 40.324,
de 23 de março de 1999.

§ 1° - Reputam-se alimentos impróprios para a venda mas próprios
para o consumo aqueles que apresentem vícios de aparência, de
quantidade ou que lhes diminuam o valor, assim como aqueles
decorrentes da disparidade entre o produto e as indicações
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, ainda com prazo de validade em vigor, não deteriorados,
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passíveis de ingestão sem prejuízos à vida e à saúde.

§ 2° - Incluem-se no disposto no "caput" deste artigo quaisquer
estabelecimentos que comercializem ou produzam alimentos de todos
os gêneros, industrializados ou não.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Segurança Alimentar determinar
os critérios e formas de arrecadação e distribuição dos alimentos de
que trata o artigo anterior.

Art. 3° - A errônea avaliação feita pelo poder público, relativa à
possibilidade de consumo dos alimentos, isenta de qualquer
responsabilidade o fornecedor.

Art. 40 - Os estabelecimentos que não observarem as determinações
do art. 1 0 ficam sujeitos a multa, variável de acordo com a quantidade,
em quilogramas, de alimentos não aproveitados.

§ 1° - Consiste o valor da multa em:
- cinco salários mínimos, até 1 00K (cem quilogramas);

II - vinte salários mínimos, de 1011Kg (cento e um quilogramas) até
5001Kg (quinhentos quilogramas);

III -trinta salários mínimos, de 5011Kg (quinhentos e um quilogramas)
até 1.0001Kg (mil quilogramas);

rv - cem salários mínimos, acima de 1.001Kg (mil e um
quilogramas), aumentando, progressivamente, em 20% (vinte por
cento) a cada 10Kg (dez quilogramas) de alimentos não aproveitados.

§ 2° - A aplicação da multa não impede a arrecadação de alimentos,
se ainda próprios para o consumo.

Art. 50 - O Poder Executivo aprovará, no prazo de sessenta dias, por
decreto, a regulamentação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Ana Maria
Justificação: O combate à fome representa imperativo primordial na

construção de uma sociedade justa e solidária.
Somente a erradicação da fome e da pobreza é capaz de elevar os

níveis de vida da população, possibilitando condições dignas de
sobrevivência a todos os cidadãos, principalmente àqueles que
necessitam de ações urgentes por parte do poder público.

O Estado apresenta-se como um dos mais importantes da
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Federação, com altos índices de produção e também de
desperdícios incomensuráveis. Nesta conjuntura de fartura, subsistem
regiões de miséria absoluta.

E dever de todos os segmentos da administração pública zelar pelo
mínimo existencial de cada indivíduo, na busca de um
desenvolvimento social amplo, que englobe todas as parcelas da
sociedade numa ação integrada de promoção de saúde, educação,
habitação, nutrição e programas de relevante interesse social.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 636/2003
Dispõe sobre o programa de incentivo fiscal criado pela Lei n°

14.559, de 30 de dezembro de 2002, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Incentivo ao Algodão de Minas

Gerais - PROALMIG -, com a finalidade de proporcionar ao produtor
de algodão do Estado uma política de incentivo fiscal, conforme o
disposto no art. 3°, inciso III, da Lei n° 14.559, de 30 de dezembro de
2002, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá outras providências.

Art. 20 - O PROALMIG será vinculado à Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como objetivo a
recuperação e a expansão da cultura do algodão no Estado de Minas
Gerais, dentro de padrões tecnológicos e ambientais de produtividade
e qualidade, bem como o estímulo a investimentos públicos e
privados, visando a promover o processo de verticalização e
agroindustrialização, oferecendo incentivos fiscais aos produtores
rurais interessados.

Art. 3° - O Programa tratado no art. 20 desta lei, define pré-condições
mínimas de qualidade de fibra do algodão e de práticas
conservacionistas e fitossanitárias, que o produtor deverá observar
para se candidatar aos benefícios previstos nesta lei:

- que comprove, através de documentação legal, a utilização de
sementes de algodão, em quantidade compatível com a área
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plantada, de variedades recomendadas para o Estado de Minas
Gerais, produzidas e adquiridas de produtores de sementes
devidamente registrados no Ministério da Agricultura e do
Abastecimento;

II - que comprove o uso de assistência técnica e, através de laudo
técnico, que tenha realizado a incorporação e eliminação de restos
culturais, no prazo máximo de sessenta dias após a colheita, com o
objetivo de controle de pragas e doenças da lavoura de algodão, em
especial o bicudo do algodoeiro;

III - que, se solicitado pelos órgãos de pesquisa, disponibilize o
manejo empregado em sua lavoura;

IV - que disponha de sistema de eliminação de embalagens de
agrotóxicos e adoção de práticas de redução de resíduos e de
controle de poluição ou de contaminação do meio ambiente, através
da incineração, de acordo com disposições normativas oficiais;

V - que não esteja inadimplente com suas obrigações junto à
Receita Estadual.

§ 1° - O disposto no inciso 1 deste artigo, em caráter excepcional,
não se aplica para o ano-safra 2002-2003.

§ 2° - No caso do previsto no inciso IV, é facultado ao produtor rural
comprovar a utilização de infra-estrutura, de natureza comunitária ou
coletiva.

Art. 40 - Aos produtores de algodão que atenderem aos pré-
requisitos definidos no artigo 3 0, será concedido um incentivo fiscal de
até 75% (setenta e cinco por cento) do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e de Comunicação - ICMS - incidente sobre o valor de
comercialização do algodão.

Art. 50 - O incentivo previsto no art. 4 0 desta lei será pago ou
creditado, de forma progressiva, vinculado à qualidade da fibra de
algodão, atestada pelo órgão competente de classificação do Estado,
segundo o seguinte critério:

- característica das fibras de algodão - incentivo:
a) fibra padrão tipo 8/0 ou inferior: não terá incentivo;
b) fibra padrão tipo 7/8: 50% da aliquota do ICMS;
c) fibra padrão tipo 7/0: 60% da aliquota do ICMS;
ci) fibra padrão tipo 6/7: 70% da alíquota do ICMS;
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e) fibra padrão tipo igual ou superior a 6/0: 75% da alíquota do

ICMS.
Art. 60 - O PROALMIG terá a duração mínima de três anos, sendo

reavaliado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, através de órgão competente, em dezembro de 2006,
no que concerne ao atendimento dos objetivos previstos no art. 2 0 ,
que emitirá parecer indicativo ao poder concedente, sobre sua
continuação ou não.

Art. 7° - São beneficiários do PROALMIG os produtores rurais,
pessoas físicas e jurídicas, regularmente inscritos no Cadastro de
Contribuintes do Estado, que requeiram os benefícios fiscais de que
tratam os arts. 40 e 5° e seu inciso 1, que atendam às pré-condições
mínimas definidas no art. 30 e que concordem com o disposto no art.
11.

§ 1°-Os produtores rurais interessados na obtenção do benefício de
que trata o art. 40 deverão se cadastrar junto à Secretaria de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através de laudo técnico
preenchido por profissional devidamente habilitado.

§ 20 - Sendo atendidas as exigências mínimas do Programa,
previstas no art. 30, o beneficiário inscrito durante a vigência desta lei
usufruirá os incentivos pelo prazo de vigência do PROALMIG.

Art. 80 - Não será concedido o incentivo previsto nesta lei aos
produtores que comercializarem algodão em caroço para fora do
Estado de Minas Gerais.

Art. 90 - A classificação do algodão será feita pelo órgão oficial de
classificação no âmbito do Estado ou por entidade autorizada e
conveniada, pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com o
Estado de Minas Gerais.

Art. 10 - O valor do incentivo previsto nos arts. 4 0 e 50 será pago ou
creditado ao produtor de algodão, diretamente pela indústria de
beneficiamento, por ocasião da comercialização do produto, ou por
incentivo concedido e anotado na guia de recolhimento, quando a
operação de pagamento do ICMS for realizada pelo próprio produtor,
que poderá utilizá-lo como crédito do ICMS, após registro aos livros
fiscais competentes.

Art. 11 - Fica criado o Fundo de Incentivo e Apoio à Cultura do
Algodão - FIALMIG -, de acordo com a finalidade preconizada no art.
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14.

Parágrafo único - O beneficiário do PROALMIG, quando do
recebimento do incentivo financeiro, deverá destinar 15% (quinze por
cento) do valor recebido ao referido Fundo.

Art. 12 - Além da fonte descrita no artigo anterior, o FIALMIG poderá
receber outras contribuições dos produtores, das indústrias de
beneficiamento, de dotações de natureza orçamentária do Estado, de
instituições nacionais e internacionais e de outras fontes de recursos.

Art. 13 - A administração do FIALMIG será exercida por um conselho
gestor, composto pelos seguintes representantes do poder público e
de entidades não governamentais:

- um membro da Secretaria Estadual da Fazenda;
II - um membro da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
II - um membro da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais - FIEMG -;
IV - um membro da Associação Mineira Produtora de Algodão -

AMIPA -;
V - um membro da Federação da Agricultura e da Pecuária do

Estado de Minas Gerais - FAEMG.
Art. 14 - Os recursos do FIALMIG serão aplicados prioritariamente

na pesquisa do algodão, objetivando a produtividade e a qualidade
das fibras, o controle de pragas e doenças da cultura, o treinamento
de mão-de-obra e a realização de eventos técnicos, de acordo com o
que for preconizado em regimento interno do referido Fundo.

Art. 15 - Caberá ao Poder Executivo regulamentar o Programa
objeto desta lei, competindo-lhe ainda:

- eleger outros requisitos que auxiliem o enquadramento e a
concessão dos incentivos fiscais previstos nesta lei;

li - fixar normas e definir critérios para aplicação dos recursos do
FIALMIG, em conjunto com os membros do Conselho Gestor do
Fundo;

III - fixar normas e disposições complementares ao cumprimento da
presente lei e fazer sua regulamentação.

Art. 16 - No prazo de sessenta dias contados da publicação desta
lei, o Poder Executivo editará as normas complementares ao seu
cumprimento.
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Art. 17- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2003.
Jayro Lessa
Justificação: A proposição que apresentamos tem por objetivo

desenvolver a cotonicultura no Estado, que, no cenário nacional, já
ocupou o 1° lugar em produtividade e atualmente participa com
apenas 4% da produção nacional. Hoje, com a estagnação da
produção do algodão que o Estado vem enfrentando desde a década
de 80, foi reduzida de 130.000ha para 32.000ha a área de plantio,
fazendo com o que o parque industrial têxtil, considerado o 30 do País,
fique dependente de produção externa para suprir a demanda das 22
indústrias têxteis, da ordem de 150.000 toneladas/ano.

Ao propormos este projeto de lei, criando o Programa de Incentivo
ao Algodão de Minas Gerais - PROALMIG -, com a finalidade de
proporcionar ao produtor de algodão do Estado uma política de
incentivo fiscal, conforme o disposto no art. 30, 

inciso III, da Lei n°
14.559, de 30/12/2003, que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento sustentado da cadeia produtiva do algodão e dá
outras providências, pretendemos incrementar o processo de
industrialização e o desenvolvimento de tecnologias que busquem a
equiparação da nossa produção às dos grandes centros produtores.

Tomamos como referência a experiência bem-sucedida do Estado
de Mato Grosso, que, até 1997, não ocupava posição de destaque no
mercado produtor de algodão, o qual criou o Programa de Incentivo ao
Algodão e o Fundo de Apoio à Cultura do Algodão, tornando-se o
maior produtor de algodão do País, com 43 % da produção,
aumentando o número de unidades de industrialização de algodão de
16 para 106 indústrias de processamento e gerando 60 mil postos de
trabalho diretos e indiretos.

Importante é salientar que o algodão é, entre as culturas de cotação
no mercado internacional, a de maior valor agregado, chegando a
valer cinco a sete vezes mais que a soja e a até dez vezes mais que o
milho.

Ademais, vale lembrar que, com o benefício fiscal proposto nesse
Programa, o Governo Estadual não estará renunciando ao imposto a
que tem direito, mas tão-somente estará criando condições para o
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aumento da arrecadação e a conseqüente geração de empregos
diretos e indiretos, corrigindo um problema que assola a maior parte
do País.

Há que se falar ainda nas medidas anunciadas pelo Governador
Aécio Neves, que visam a atrair investimentos para o Estado,
modernizando os setores da economia mineira, com o intuito de atingir
investimentos da ordem de R$20.000.000.000,00 para os próximos
quatro anos e, principalmente, de implantar o "cluster' (cadeia
produtiva) do algodão. Assim, podemos perceber que este nosso
projeto vem ao encontro do pensamento do Chefe do Poder
Executivo, pois há de se notar que este projeto beneficiará todos os
níveis de nossa sociedade, atraindo novos investimentos, melhorando
a qualidade, a produtividade e a competitividade do setor, sem falar na
geração de empregos diretos e indiretos.

Pelos motivos expostos, considerando que o Programa criará
condições a ser consideradas no processo de evolução dos
microprodutores, tais como os do Norte do Estado, e que a lavoura de
algodão é a que absorve a maior mão-de-obra, acreditamos que o
nosso projeto de lei venha ao encontro dos anseios da população,
motivo pelo qual, esperamos contar com o apoio de nossos pares à
aprovação desta proposição.

- 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° 637/2003
Institui o Selo Verde Agrícola, define sistema orgânico de produção

agropecuária e produto da agricultura orgânica e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Selo Verde Agrícola.
Parágrafo único - Selo Verde Agrícola é o elemento identificador do

processo participativo na credibilidade estabelecida entre o agricultor
e o consumidor final, caracterizado por um timbre que certifica
produtos agrícolas "in natura" e processados, de agricultores que
adotem o sistema orgânico de produção agropecuária e industrial.

Art. 20 - Sistema orgânico de produção agropecuária e industrial é
todo aquele que adota técnicas específicas, otimizando o uso de
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recursos naturais e socioeconômicos, objetivando a auto-
sustentação, a maximização dos benefícios sociais, a eliminação da
dependência de energia não renovável, de fertilizantes químicos e de
agrotóxicos e a preservação do meio ambiente.

Art. 30 - Compete a colegiado, composto por representantes de
órgãos do Governo do Estado vinculados às áreas da agricultura e do
abastecimento, da saúde e do meio ambiente, organizações
representativas de produtores e de consumidores de produtos da
agricultura orgânica e outras entidades ou instituições afins, a
sistematização dos processos de produção, transformação,
certificação e comercialização dos produtos gerados pelo sistema
orgânico de produção agropecuária e industrial, observando as
seguintes condições:

- as máquinas, os implementos e demais equipamentos
necessários ao processo produtivo devem ser de uso exclusivo da
agricultura orgânica ou ter seu emprego nessa atividade precedido por
processos de descontaminação;

II - as sementes e mudas utilizadas nas áreas de produção
agropecuária orgânica devem ser originárias de sistemas também
orgânicos, salvo no caso de sua indisponibilidade no mercado,
considerada a respectiva especificidade a determinadas condições
ambientais, sendo vedado o uso de sementes e mudas transgênicas;

III - é vedada a utilização de agrotóxicos sintéticos e de quaisquer
produtos químicos considerados nocivos à saúde humana ou ao meio
ambiente nas áreas de produção agropecuária orgânica, em qualquer
fase do processo produtivo, aí incluídas as do armazenamento, do
beneficiamento e do processamento pós-colheita;

IV - a utilização de medida fitossanitária não prevista nas normas
definidas pelo órgão estadual, ainda que necessária para assegurar a
produção ou o armazenamento, desqualificará o produto, que não
poderá ser comercializado como oriundo da agricultura orgânica;

V - os animais criados em sistemas orgânicos de produção devem
ser alimentados com rações e forragens obtidas na própria unidade de
produção, em bases orgânicas, ou adquiridas de fornecedores que
empreguem sistemas orgânicos de produção;

VI - o transporte, o pré-abate e o abate de animais criados em
sistemas orgânicos de produção devem observar princípios de
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higiene, saúde e mínimo de sofrimento animal e assegurar a
qualidade da carcaça.

Art. 40 - Poderão integrar a comissão permanente:
- representantes de entidade civil ligada à defesa do consumidor;

11 - representantes de organizações não governamentais;
III - representantes de entidades associativas ligadas à produção e

ao consumo final de produtos orgânicos;
IV - técnico do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V - representantes da Delegacia do Ministério da Agricultura no

Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - A comissão manterá paridade na representação

dos órgãos públicos e da sociedade civil, e seus membros não
perceberão nenhuma remuneração.

Art. 50 - Para fins de comprovação de qualidade e procedência dos
produtos agrícolas observar-se-á:

- a oferta de alimentos saudáveis, isentos de contaminantes;
II - a preservação da biodiversidade biológica dos ecossistemas

naturais em que se insere o sistema de produção;
III - a conservação do solo, da água e do ar;
IV - a manutenção ou o incremento da fertilidade do solo;
V - a otimização do uso de recursos naturais;
VI - o incremento da produtividade do sistema agropecuário

mediante a auto-suficiência com a reutilização e a reciclagem de
insumos, complementos e matérias-primas naturais;

VII - a gestão ambientar, considerando o ciclo de vida do produto;
VIII - a origem da produção.
Art. 60 - Os produtos agroindustrializados ou processados de origem

vegetal ou animal somente poderão ser certificados como orgânicos
se, em seu processamento, utilizarem-se exclusivamente matérias-
primas originárias de sistemas orgânicos de produção vegetal ou
animal e se somente receberem aditivos permitidos pelo órgão
certificador.

Art. 7° - Os produtos do extrativismo vegetal ou animal somente
serão tidos como orgânicos se o processo de extração for auto-
sustentável, e se não comprometer o ecossistema e a oferta
permanente do recurso natural explorado.
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Art. 8° - A responsabilidade relativa à qualidade do produto da

agricultura orgânica caberá ao produtor e ao órgão certificador, no
nível de participação de cada um.

Art. 90 - Aplicam-se aos infratores das normas relativas aos produtos
da agricultura orgânica, no que couberem, as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, sem prejuízo das sanções estabelecidas
em regulamento.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Leonardo Moreira
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política

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

PROJETO DE LEI N° 63812003
Acrescenta inciso à Lei n° 12.910, de 25 de julho de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Lei n° 12.910, de 25 de julho de 1998, acrescida do

seguinte inciso V:

V - trecho que liga a Rodovia MG-457 ao Município de Passa-Vinte,
antigo caminho de serviço da Ferrovia do Aço, de 15km, no Município
de Santa Rita do Jacutinga, e 12km, no Município de Passa-Vinte.

Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta matéria trata de antiga reivindicação das principais

lideranças políticas e comunitárias da região, uma vez que o trecho
em destaque é artéria de vital importância para o fomento do
desenvolvimento e do escoamento de toda a produção agropécuária
da região.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base
o bem público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MO
tem capacidade e estrutura para desempenhar a contento a
conservação e a manutenção das estradas.

Neste sentido, aguardo a aprovação deste projeto pelos nobres
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pares.

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

PROJETO DE LEI N° 639/2003
Dispõe sobre a defesa agropecuária, cria o fundo estadual que

especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1° - Esta lei define as diretrizes e estabelece os instrumentos de
ação relativamente à defesa agropecuária, quanto aos animais, aos
vegetais, seus produtos, subprodutos e derivados, bem como aos
respectivos insumos e resíduos em geral.

§ 1° - A defesa agropecuária tem por objetivo o controle e a
erradicação de doenças e pragas dos animais e vegetais, ou
veiculadas por seus produtos, subprodutos, derivados, insumos e
resíduos em geral, de importância econômica e social, visando a
preservar, com os respectivos sistemas de controle, a sociedade de
moléstias que comprometam a qualidade de vida do homem, bem
como o meio ambiente natural.

§ 2° - A defesa agropecuária levará em conta o manejo ecológico do
solo, o combate biológico das pragas, a integração das políticas de
defesa agropecuária por microbacias hidrográficas, o combate à
desertificação e a preservação do uso do solo e dos recursos hídricos
do Estado.

Capítulo II
Das Diretrizes
Seção única

Dos Sistemas de Controle
Art. 20 - A defesa agropecuária compreende a vigilância, a

fiscalização e a inspeção, em todas as etapas e processos até o
consumo final, de produtos, subprodutos, derivados, respectivos
insumos e resíduos em geral de origem animal e vegetal.

Art. 30 - Estão sujeitos à vigilância, à fiscalização e à inspeção, no
âmbito da defesa agropecuária, os estabelecimentos e os meios de
manipulação e de transportes utilizados em todas as etapas e
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processos de produção e de consumo de produtos, subprodutos,
derivados e respectivos insumos e resíduos em geral de origens
animal e vegetal, compreendendo conforme cada caso:

- os locais e áreas de produção;
II - as agroindústrias e as indústrias em geral;
III - o comércio agropecuário e o comércio em geral;
IV - os eventos agropecuários;
V - os entrepostos e armazéns.
Parágrafo único - As propriedades rurais, os estabelecimentos

industriais, comerciais e de serviços, previstos neste artigo, deverão:
- além do licenciamento legal exigido para funcionamento, solicitar

o seu registro em órgão a ser indicado na regulamentação desta lei;
II - ser mantidas nas mais rigorosas condições de higiene;
III - manter livro de registro em que conste obrigatoriamente a

origem, a natureza, bem como data de entrada e saída de produtos
sujeitos a controle;

IV - garantir a sanidade dos animais e vegetais com medidas
preventivas das doenças e pragas, particularmente quanto à
vacinação dos animais e à preservação fitossanitária;

V - comunicar a ocorrência, comprovada ou presumível, de focos de
doenças ou de pragas de notificação compulsória em animais,
vegetais ou partes de vegetais destinados ao mercado de consumo.

Art. 40 - Incumbe ao Poder Executivo, por intermédio do órgão
competente com atribuições especificas, na forma regulamentar,
planejar, coordenar, normalizar e executar as ações de Defesa
Agropecuária previstas nesta lei, observando as seguintes
disposições:

- diligenciar para que, na execução das medidas preconizadas
pelos sistemas de controle da defesa agropecuária, seja garantida a
proteção do consumidor e do meio ambiente, bem como seja
fomentada a produção, estimulando o desenvolvimento do livre
mercado e a valorização do trabalho humano;

II - promover a realização de eventos científicos e manter
intercâmbio de informações técnicas e científicas com instituições
nacionais e estrangeiras;

II - propor consórcios e convênios entre os setores público e privado,
nos âmbitos municipal, estadual e federal.
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Parágrafo único - As ações de Defesa Agropecuária exercidas

pela Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
deverão obedecer às prescrições estabelecidas pela Secretaria de
Estado da Saúde e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
no âmbito de suas competências.

Art. 5° - Para a execução das ações de defesa agropecuária é
assegurado aos agentes da administração pública, no exercício do
poder de polícia, o livre acesso às propriedades, estabelecimentos e
veículos de transporte, conforme especificado no art. 3 0 desta lei e nos
termos constitucionais.

Capítulo III
Das Penalidades

Art. 60 - A não-comunicação da ocorrência, comprovada ou
presumível, de focos de pragas e de doenças de notificação
compulsória, em animais, em vegetais ou partes de vegetais
destinados ao mercado de consumo, implicará imediata interdição da
venda desses produtos, bem como de outros que possam estar
contaminados, ficando ainda os responsáveis, no prazo e nas
condições prescritas, obrigados:

- a aplicar todas as medidas profiláticas, julgadas suficientes, a
critério do órgão competente pelas ações de defesa agropecuária;

II - a realizar o abate animal e o sacrifício animal;
III - a realizar a destruição ou tratamento dos vegetais e partes de

vegetais atacados.
Parágrafo único - No caso de se recusarem os responsáveis a

executar as medidas previstas neste artigo, ou de deixarem de
executá-las no prazo combinado, o órgão competente incumbido da
execução das ações de defesa agropecuária deverá aplicar
compulsoriamente as referidas medidas, por conta dos infratores ou
interessados.

Art. 70 - Sem prejuízo das responsabilidades cíveis e penais cabíveis
e assegurado o direito de defesa, os infratores desta lei ficam sujeitos,
isolada ou cumulativamente, à aplicação das seguintes sanções
administrativas:

- advertência;
II - multa de até R$20.000,00 (vinte mil reais), respeitado o porte da

propriedade rural, do estabelecimento industrial, comercial e de

rÃ
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serviço;

III - interdição total ou parcial de propriedade rural, estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços;

IV - apreensão de veículo;
V - apreensão de animais, plantas e suas partes;
VI - apreensão de produtos, subprodutos, insumos e resíduos em

geral;
VII - destruição de vegetais e suas partes;
VIII - despovoamento animal;
IX - erradicação de mudas e plantas;
X - abate sanitário;
Xl - sacrifício sanitário.
§ 1° - A penalidade de advertência prevista no inciso 1 deste artigo

terá caráter meramente informativo ou educativo e será aplicada,
preventivamente, aos infratores primários, conforme a natureza e a
gravidade da infração, na forma regulamentar.

§ 2° - As multas previstas nesta lei serão elevadas ao dobro,
cumulativamente a cada reincidência de infração de mesma natureza.

§ 3° - As penalidades estabelecidas nesta lei não excluem o
ressarcimento de trabalhos realizados compulsoriamente, tais como
as despesas que se façam necessárias ao controle ou à erradicação
de doenças ou de pragas de notificação compulsória, em animais, em
vegetais ou partes de vegetais destinados ao mercado de consumo,
na forma regulamentar.

Art. 80 - As multas serão aplicadas pelo órgão competente após a
lavratura de auto de infração, e deverão ser recolhidas ao Tesouro do
Estado, no prazo de trinta dias contados da data da notificação do
infrator, sob pena de virem a ser inscritas na dívida ativa do Estado.

Parágrafo único - Da lavratura do auto de infração e no prazo de
trinta dias do recebimento deste caberá recurso, com efeito
suspensivo, à Secretaria de Estado competente ou à autoridade
delegada, tudo na forma regulamentar.

Capítulo IV
Do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária

Ari. 9° - Fica criado o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, a ser
utilizado no atendimento às diretrizes e aos objetivos estabelecidos
por esta lei.

rÃ
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Parágrafo único - Constituem recursos do Fundo:
- os valores das multas previstas nesta lei;

II - as doações e subvenções de pessoas físicas e jurídicas;
III - os recursos provenientes de dotações orçamentárias e de

convênios e contratos;
IV - as contribuições de organismos nacionais e estrangeiros;
V - as receitas de aplicações financeiras;
VI - os valores das indenizações de que trata o § 30 do art. 70 desta

lei;
VII - os outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 10 - Os recursos recolhidos pelo Fundo Estadual de Defesa

Agropecuária serão utilizados:
- No atendimento às diretrizes estabelecidas por esta lei;

II - No desenvolvimento da implantação de projeto de educação
ambiental para os trabalhadores rurais;

Art. 11 - A administração do Fundo caberá ao órgão competente
para as ações de defesa agropecuária, observadas as normas da
legislação vigente e nos termos do Regulamento, a ser aprovado pelo
Conselho Estadual de Política Agropecuária.

Capítulo V
Das Disposições Gerais

Art. 12 - Para o desempenho das atribuições que lhe são conferidas
por esta lei, o órgão responsável pelas ações de defesa agropecuária
contará, quando necessário, com a colaboração das Secretarias de
Estado da Saúde e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de
cento e vinte dias.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: Não é preciso longa explanação para justificar a

necessidade da edição de legislação estadual que possibilite o
estabelecimento de um conjunto de medidas integradas e o
desenvolvimento de ações, com o intuito de disciplinar a fiscalização e
a inspeção de produtos industrializados ou não, que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde pública, compreendidas
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todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

As medidas voltadas à avaliação, ao controle e à erradicação dos
riscos de pragas e de doenças têm importância econômica e social, já
que visam a preservar a sociedade mineira de moléstias que
comprometam a qualidade de vida e a salubridade, pela adoção de
procedimentos profiláticos e preventivos, em benefício coletivo.

Aqui, como em quase tudo, as normas gerais cabem ao poder
público federal, mas incumbem aos Estados, no âmbito de sua
competência, a administração sanitária, a coordenação e a execução
das ações em seu território, de acordo com as peculiaridades e
características regionais.

A iniciativa, não excluindo a necessária aplicação de sanções
administrativas, voltadas principalmente à repressão da propagação
dos agravos à saúde coletiva, em boa hora irá implementar a
educação e a promover estudos e pesquisas em consonância com a
moderna concepção de gestão governamental.

Pelo exposto, conto com os nobres pares para aprovação deste
projeto de lei.

- 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°640/2003
Dispõe sobre área desapropriada pelos Governos Estadual e

Federal, no Estado de Minas Gerais, para fins de assentamentos de
sem-terras e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Toda área desapropriada no Estado pelos Governos

Estadual e Federal, para fins de assentamentos de sem-terras,
deverá, obrigatoriamente, destinar no mínimo um lote para um técnico
agrícola, para cada cinqüenta lotes destinados aos assentados.

§ 1° - O técnico agrícola residente deverá prestar assessoria às
famílias assentadas, no tocante ao plantio, colheita, comercialização,
conservação do solo, instalações rurais, reparo de equipamentos,
treinamentos e associativismo.

§ 20 - Fica assegurado aos filhos dos assentados com curso de
técnico agrícola a prioridade na destinação dos lotes de que trata o
"caput" deste artigo.
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§ 30 - Na impossibilidade de observar o § 2°, será o técnico

agrícola escolhido pela maioria dos assentados.
Art. 20 - Para efeito desta lei, é considerado técnico agrícola o

profissional que:
- tenha concluído Cursos Técnicos Agrícolas de 2° Grau;

II - seja portador de diploma de habilitação especifica, expedido por
instituição de ensino estrangeiro, reavaliado na forma da legislação
pertinente em vigor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei ora em apreciação visa proporcionar

condições satisfatórias às famílias de colonos em áreas destinadas a
assentamentos, no que tange ao aproveitamento e à permanência nas
referidas áreas.

São de pleno conhecimento da sociedade em geral as dificuldades
encontradas pelos órgãos governamentais no que concerne à fixação
dos colonos nas terras a eles destinadas.

Por esta proposição, visamos propiciar condições plenas para o
plantio adequado de culturas, bem como para o devido cuidado com a
conservação do solo e a comercialização, através da permanência de
um técnico agrícola nas glebas destinadas às famílias dos colonos.

Igualmente, tivemos a preocupação de assegurar aos filhos dos
assentados, desde que devidamente habilitados em curso regular e
reconhecido, prioridade nos lotes destinados aos técnicos agrícolas
que darão suporte aos colonos, da mesma forma que, na ausência
desse técnico, é assegurada a livre escolha pela maioria dos
assentados.

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

PROJETO DE LEI N° 641/2003
Dispõe sobre o diagnóstico precoce do câncer do intestino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado manterá as condições necessárias para a

realização do diagnóstico precoce do câncer do intestino, observada a
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competência de sua atuação, por meio do Sistema único de
Saúde - SUS.

Art. 2 0 - O Estado promoverá:
- a realização de ações de diagnóstico precoce, que incluam:

a) divulgação da informação da doença, através de campanhas
educativas;

b) prática do exame de sangue oculto nas fezes;
c) veiculação, em contas de água e energia elétrica, de informativo

que esclareça a importância da realização do exame preventivo.
II - a inclusão do pedido do exame citado na alínea "b" do inciso 1 do

art. 20 aos pedidos de exames de rotina, realizados nos postos de
saúde da rede pública.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2003-
Wanderley Ávila
Justificação: Estudos internacionais demonstram que a pesquisa

anual periódica de sangue oculto nas fezes em pessoas com idade
superior a 45 anos reduz a mortalidade por câncer intestinal em 16%.
O exame de sangue oculto nas fezes, disponível na rede pública de
saúde, é um dos grandes aliados para a detecção precoce dos
tumores. Barato, simples e adequado para o diagnóstico precoce ou
mesmo para a prevenção do câncer intestinal, o exame de sangue
oculto nas fezes auxilia no diagnóstico de lesões ainda em fase pré-
cancerosa, como os pólipos intestinais. Em pesquisa realizada pelo
Serviço de Oncologia do Hospital das Clínicas da UFMG ficou
demonstrado o baixo índice de indicação desse exame, tanto na rede
pública, quanto na particular. Objetivando divulgar a possibilidade da
prevenção da doença, através de exame de baixo custo e rotineiro,
solicito aos nobres pares a apreciação do projeto em tela, bem como a
sua aprovação, que beneficiará a população de maneira em geral e irá
coibir a detecção dessa doença em fase avançada.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 454/2003, dos Deputados Adalclever Lopes e Leonardo Quintão,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas
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a que sejam tomadas providências para que a cidade de Ouro
Preto não perca o título de Patrimônio da Humanidade, conferido pela
UNESCO.

N° 455/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e à Secretária da Educação com
vistas a que sejam implantados, nas escolas públicas estaduais, o
Programa 5S e o Sistema de Gestão, ministrados pela Fundação de
Desenvolvimento Gerencial - FDG. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 456/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Ministro da Saúde pelo
sucesso da Campanha Nacional de Idosos 2003. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 457/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Corrêa pela sua
eleição para a Presidência do STF.

N° 458/2003, do Deputado Leonardo Moreira, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Nelson Jobim pela sua
eleição para a Vice-Presidência do STF. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

N° 459/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IEPHA com vistas à elaboração de
um plano emergencial de proteção do patrimônio histórico de Minas
Gerais, em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

N° 460/2003, do Deputado Leonardo Quintão, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
elaboração de um plano emergencial contra incêndio em obras do
patrimônio histórico do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 461/2003, do Deputado Pastor George, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas ao
asfaltamento do trecho que liga o Município de Medina ao Município
de Comercinho. (- A Comissão de Transporte.)

N° 462/2003, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à pavimentação da rodovia que liga o Município de Grão-
Mogol ao Município de Cristália.
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N° 463/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
prisão preventiva de pessoas que se mencionam.

N° 464/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Corregedor de Polícia Civil do Estado a apuração de
denúncia relativa a crime de tortura que teria sido praticado por
funcionários da Delegacia de Três Corações.

NO 465/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado a
designação de comissão de combate ao crime organizado, composta
por Juizes, Promotores e policiais, para agilizar a apuração das
denúncias de prática de tortura e abuso de autoridade por parte de ex-
Delegado da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

N° 466/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Chefe da Polícia Civil do Estado a inserção de elogio na
ficha funcional do Inspetor de Polícia Cosme de Carvalho, em virtude
de sua atuação na elucidação do caso do Sr, Marco Aurélio Braz,
vítima de tortura e abuso de autoridade.

N° 467/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada à Procuradora-Chefe da Defensoria Pública desta Capital a
agilização do acompanhamento dos processos dos presos defendidos
pela Defensoria na Comarca de São Gonçalo do Sapucaí.

N° 468/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
solicitada ao Corregedor de Polícia do Estado a apuração dos fatos
com relação a declarações da Sra. Maria Aparecida Fernandes e do
Sr. Giovani Gonçalves, tendo em vista perseguições e ameaças que
estariam sendo praticadas pelo ex-Delegado Pedro Luís Aguiar.

N° 469/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Corregedor da Polícia Civil com vistas a que seja
apurada a suposta existência de juizado especial criminal clandestino,
na Delegacia de Polícia de São Gonçalo do Sapucaí.

N D 470/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ouvidor da Polícia do Estado denúncia apresentada
a esta Casa pelo preso Windson de Paiva Teixeira.

N° 471/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor da Polícia Militar do Estado denúncia
apresentada a esta Casa pelo Sr. Wanderlei Magalhães Mendes.
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N° 472/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhada ao Corregedor da Polícia Militar do Estado
denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. Paulo César da Silva.

N° 473/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ouvidor da Polícia do Estado denúncia apresentada
a esta Casa pelo Sr. Paulo César da Silva.

N° 474/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se realize campanha
informando a população mineira sobre os riscos da "pneumonia
asiática" e sejam tomadas as providências que menciona.

N° 475/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com vistas a que seja
enviado a esta Casa projeto de lei para abertura de crédito
suplementar destinado ao pagamento dos débitos que menciona.

N° 476/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Saúde com vistas a que seja elevado o valor do
investimento "per capita" em saúde no Estado.

• Dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Biel Rocha e Chico Simões,
solicitando seja criada nesta Casa a Frente Parlamentar Mineira em
Defesa da Radiodifusão Comunitária. (- A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Arlen
Santiago.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Saúde e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
2a Parte (Ordem do Dia)

P Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do * 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n° 393/2003, do Deputado
Jayro Lessa, ao Projeto de Lei n° 28/2003, do Deputado Leonardo

rÀ
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Moreira, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, no exercício da Presidência.

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

determina a anexação do Projeto de Lei n° 615/2003, do Deputado
Chico Simões, ao Projeto de Lei n° 600/2003, do Deputado Fábio
Avelar, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 16 de abril de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva, 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 462/2003, da Comissão de Transporte, 463 a

473/2003, da Comissão de Direitos Humanos, e 474 a 476/2003, da
Comissão de Saúde. 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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na
a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n o

s 228/2003, do Deputado
Fahim Sawan, 238, 251 e 323/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
247/2003, do Deputado André Quintão, e 255/2003, do Deputado
Paulo Cesar (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.060/2002. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

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

que não há quórum para a continuação dos trabalhos. Solicito que
encerre, de plano, 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 extraordinária de terça-feira,

rs
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dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia
17/4/2003.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 9/4/2003

As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Irani Barbosa, 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 Jayro Lessa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. ildeu José Gabriel de
Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da CEF (3), publicados
no "Diário do Legislativo" dos dias 22/3/2003, 28/3/2003 e 3/4/2003;
Hermes Ricardo de Paula, Secretário Executivo do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, publicado no "Diário do Legislativo" do
dia 3/4/2003; e José Adércio Leite Sampaio, Procurador da República
em Minas Gerais, em que solicita o parecer desta Comissão sobre as
contas do Executivo Estadual referentes ao exercício de 2001. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nos
5412003 (Deputado Sebastião Helvécio), 64/2003 (Deputado Gil
Pereira), 23/2003 (Deputado Ermano Batista) e 208/2003 (Deputado
Irani Barbosa), no l o turno; e Mensagem n° 291/2002 (Deputado Jayro
Lessa). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nos 249, 250 e 273/2003. 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 Irani Barbosa, em que pede
seja solicitada aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao

rs
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Tribunal de Contas e ao Ministério Público relação contendo
nomes, cargos, valores pagos, vantagens e benefícios pagos a seus
titulares e membros; Gil Pereira, em que pede seja convidado o
Secretário de Planejamento e Gestão para prestar informações sobre
o PPAG e as diretrizes orçamentárias para o Norte de Minas; e Chico
Simões (3), em que pede seja convidado o Secretário de
Planejamento e Gestão para avaliar em reunião desta Comissão os
resultados obtidos com a reforma administrativa, bem como o impacto
financeiro desta; sejam solicitadas a esse Secretário informações
sobre o projeto de construção do Centro Administrativo do Governo do
Estado; e seja solicitado do Secretário da Fazenda relatório das
despesas com publicidade realizadas pelo Governo do Estado no
primeiro trimestre de 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, 16 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Gil Pereira - Chico Simões - José

Henrique - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

O Sr. Presidente despachou, em 16/4/2003, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Nilce Loures, ocorrido em 15/4/2003, em Santa Rita de Caldas. (-
Ciente. Oficie-se.)

rÀ
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 25 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/4/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 43/2003
(encaminha Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo ao
exercício de 2002), do Governador do Estado - Ofício n° 1/2003
(encaminha Projeto de Lei Complementar n° 21/2003), do Procurador-
Geral de Justiça - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n°
22/2003 - Projetos de Lei n

o
s 642 a 647/2003 - Requerimentos n os 477

a 483/2003 - Requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Célio
Moreira e outros, Alencar da Silveira Júnior, Dalmo Ribeiro Silva, José
Henrique, Lúcia Pacífico, Leonardo Quintão e Leonardo Moreira e
outra, das Comissões de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, do
Trabalho e de Transporte e da Comissão Especial dos Convênios com
a União (4) - Proposições não Recebidas: Projetos de lei dos
Deputados Padre João, Antônio Carlos Andrada, Maria Tereza Lara,
Gustavo Valadares e Rogério Correia e requerimento do Deputado
Paulo Cesar - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Educação, de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Maria Olívia, Luiz Fernando Faria, Márcio Passos,
Rêmolo Aloise, Irani Barbosa, Roberto Ramos, Alberto Bejani e Dinis
Pinheiro - Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alberto Bejani, Sidinho do Ferrotaco, Carlos Pimenta, Célio
Moreira e Chico Simões - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Júnior; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Leonardo Moreira e
outra; discurso da Deputada Maria José Haueisen; aprovação -
Requerimentos dos Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva,
Lúcia Pacífico e Leonardo Quintão, das Comissões de Direitos
Humanos, de Meio Ambiente, do Trabalho e de Transporte e da
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Comissão Especial dos Convênios com a União (4); aprovação -
Requerimento n° 222/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever
Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Cého Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Durvai Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - lrani Barbosa - ivair Nogueira - Jô Moraes - José Henrique
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo
Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Ohnto
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 - Wanderiey Ávila - Weliton
Prado - Zé Maia.

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

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ohnto Godinho, 20-Secretário "ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

rÀ
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- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, nas funções

de 1°-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 4312003

Belo Horizonte, 15 de abril de 2003.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer

de encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais,
composto do Demonstrativo da Administração Direta, Autarquias,
Fundações e Fundos Estaduais, Relatório Contábil, Relatório de
Auditoria e o Demonstrativo de Execução de Investimentos em Obras
e Programas Sociais, relativos ao exercício financeiro encerrado em
31 de dezembro de 2002.

Os documentos apresentados estão em consonância com os
dispositivos legais pertinentes, notadamente a Instrução Normativa N°
07/2000 do Tribunal de Contas do Estado, estando anexo uma versão
em CD-Rom.

Estando à disposição de V. Exa. para os esclarecimentos que
venham a ser necessários, subscrevo-me,

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

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

"OFICIO N° 1/2003*
Belo Horizonte, 7 de abril de 2003.
Senhor Presidente,
Apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, para análise e

deliberação dessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei em
anexo, o qual dispõe sobre a atribuição, conferida ao Ministério
Público Estadual, de obter acesso a qualquer banco de dados de
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, à
semelhança do permissivo legal determinado pelo art. 80, inciso VIII,
da Lei Complementar Federal n° 75/93.

O projeto de lei, de minha iniciativa, conforme previsto no art. 66, §
20, c/c art. 122, da Constituição Estadual, visa promover adequações
no texto consignado na Lei Complementar n° 34/94, no intuito de
compatibilizar o texto atual aos ditames da Lei Complementar Federal
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n° 75/93.

Na oportunidade, renovo protestos de especial estima e distinta
consideração.

Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça.
Exposições de Motivos
A presente proposição legislativa, de iniciativa do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais, objetiva adequar o texto da Lei
Complementar n° 34/94 - que trata da organização do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - aos ditames da Lei
Complementar Federal n° 75, de 20/5/93, a qual dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União e se traduz em referência para a organização dos Ministérios
Públicos Estaduais.

O art. 80 da Lei Complementar Federal estatui, In verbis":
"Art. 80 - Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público

da União poderá, nos procedimentos de sua competência:
(omissis).......................

VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter
público ou relativo a serviço de relevância pública."

Calha assinalar, ademais, que o art. 80 da Lei Federal n° 8625, de
12/2/93, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e
dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público
dos Estados, dentre outras providências, assim prescreve:

"Art. 80 - Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados,
subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da
União."

Nessa travessia de razões, imperioso trazer à liça, dentre as funções
institucionais conferidas ao Ministério Público, o preceito insculpido no
art. 129, inciso VI, da Constituição da República, a saber:

"Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público:
.................. (omissis).....................
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,
na forma da lei complementar respectiva;"

Pelo consignado, e primando pela independência funcional
assegurada aos membros do Parquet, afigura-se desarrazoado
obstaculizar ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais o
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acesso a dados de magna relevância para o desempenho salutar
de suas funções.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares na
aprovação dessa proposta, que, manifestamente, ensejará o
necessário dinamismo na busca do interesse público.

Belo Horizonte, 7 de abril de 2003.
Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°21/2003
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.

Art. 1° - O art. 67, da Lei Complementar n°34, de 12 de setembro de
1994, fica acrescido do inciso XIV, cuja redação estatui:

"Art. 67- .....................................................
XIV - consultar banco de dados de caráter público ou relativo a

serviço de relevância pública."
Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Belo Horizonte, de 2003."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Mussa Demes, Deputado Federal, solicitando o envio da LDO
e de toda a legislação estadual referente a incentivos fiscais.

Do Sr. Athos Avelino, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 141/2003, da Deputada Ana Maria
(pedido de explicações sobre o fechamento do escritório da ADENE
em Montes Claros).

Do Sr. Orlando Fantazzini, Deputado Federal, solicitando
informações a respeito da existência, nesta Casa, de um conselho de
ética e decoro parlamentar ou outro órgão equivalente.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Planejamento, solicitando o envio da proposta deste Legislativo para a
elaboração da LDO para o exercício de 2004.

Do Deputado Paulo Piau, encaminhando pareceres da Organização

rÃ
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das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG - e da
Organização das Cooperativas do Brasil - OCB - a respeito do Projeto
de Lei n° 273/2003. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 273/2003.)

Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, solicitando a indicação
de representantes da Assembléia para participar do grupo
coordenador do FUNDESE.

Do Sr. Eduardo Brandão, Presidente da RURALMINAS,
agradecendo o voto de congratulações por sua posse como
Presidente dessa Fundação enviado por esta Casa a partir de
requerimento do Deputado Doutor Viana.

Do Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros, Diretor-Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais, agradecendo o voto de congratulações por
sua posse como Diretor-Geral dessa Loteria enviado por esta Casa a
partir de requerimento do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Luiz Carlos Aguieiras, Superintendente Interino da
Superintendência Regional do Leste - SRGL - da INFRAERO,
prestando informações relativas a requerimento da Comissão de
Direitos Humanos em que solicita informações sobre a existência de
proibição legal à construção de unidade prisional em Vespasiano.

Do Sr. Osmar do Carmo, Coordenador-Substituto da 6 a UNIT-DNIT
do Ministério dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 96/2003, do Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes, Diretor Titular da Casa
Silva Pontes Ltda., solicitando ajuda desta Casa aos pequenos
varejistas. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

2 1 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 COMPLEMENTAR N° 22/2003
Altera o art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de

1993, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n°63, de
10 de janeiro de 2002, que estabelece a composição da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÃ
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Art. 1° - O art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro

de 1993, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 63,
de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 70 - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os
Municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté,
Capim Branco, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas,
Florestal, lbirité, Igarapé, Itaguara, ltatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba,
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima,
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio
Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São
José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.".

Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A inclusão do Município de Crucilândia na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, que ora propomos, é necessária em
razão da própria dinâmica que norteia o crescimento e o
desenvolvimento dessa Região e, principalmente, porque Crucilândia
tem sua economia e as necessidades da população ligadas
diretamente a Belo Horizonte.

E importante também ressaltar que o referido município se situa
apenas a 97km da Capital, distância muito menor que a de outras
cidades que já se encontram incluídas na Região Metropolitana.

Pensando no crescimento do município, nas necessidades de sua
comunidade e no apelo popular concretizado por meio de um
manifesto a mim dirigido é que proponho essa inclusão, contando com
o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar.

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

PROJETO DE LEI N° 642/2003
Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de

passageiros no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

rÁ'
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Art. 1° - Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal

alternativo de passageiros no Estado.
Art. 2° - O transporte de que trata esta lei será explorado por

pessoas físicas, condutoras autônomas, ou cooperativas de
condutores constituídas de, no mínimo, doze cooperados, que
trafeguem em veículo próprio ou de aluguel e que, na data da
publicação desta lei, sejam detentoras de concessão ou permissão do
poder público municipal para explorar o transporte local de
passageiros, em veículos de três a quinze lugares.

Art. 30 - A exploração do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal de que trata esta lei depende de prévia autorização do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG.

§ 1° - O DER-MO decidirá sobre a autorização prevista no "caput"
deste artigo, no prazo máximo de sete dias corridos a partir da data do
requerimento.

§ 2° - A autorização concedida às cooperativas de condutores
beneficiará todos os cooperados.

§ 3° - A autorização para explorar o serviço de que trata esta lei
vigorará por prazo indeterminado.

Art. 40 - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de
passageiros será explorado com base nos seguintes requisitos:

- o preço da tarifa não será inferior àquela praticada pelo transporte
regular, autorizado pelo DER-MO;

II- embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo
transporte coletivo regular;

III - veículos com data de fabricação não superior a oito anos e que
tenham seguro total, inclusive para cobertura de danos contra
terceiros;

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente
identificável, da expressão 'Transporte Alternativo".

Parágrafo único - Com exceção do inciso III, até que seja
regulamentado o disposto nesta lei fica assegurada a exploração do
transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros aos que
preencham os requisitos previstos no art. 2°.

Art. 50 - A fiscalização do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal alternativo será exercida pelo DER-MO, por meio de
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seus agentes próprios ou credenciados, e não excluirá a
competência das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e das
autoridades municipais de trânsito, em suas respectivas áreas de
atuação.

Art. 60 - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre
municípios de uma mesma região metropolitana.

Art. 70 - Esta lei deve ser regulamentada no prazo de cento e vinte
dias.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: E do conhecimento de todos que o transporte coletivo

intermunicipal não é executado apenas pelos ônibus de carreira, mas
também por veículos de pequeno porte, que atuam, sobretudo, em
trechos de pequena quilometragem, oferecendo à população uma
alternativa rápida e muitas vezes mais econômica que o transporte
convencional.

No interior do Estado, várias são as linhas que funcionam
exclusivamente com esse tipo de veículo, pois a precariedade de
estradas impede o tráfego de ônibus. Entretanto, grande parte das
pessoas que exploram essa atividade age de forma clandestina,
devido à falta de instrumentos legais que disciplinem a matéria. Esse
é um tato que só prejuízos traz à sociedade.

Perde o poder público estadual, que deixa de arrecadar os tributos
referentes a essa atividade econômica; perde a população, porque,
devido à informalidade, nem sempre são observadas normas básicas
de segurança; e perdem os que exploram essa alternativa de serviço,
uma vez que estão sempre na informalidade.

Por isso, decidimos apresentar este projeto de lei, a fim de legalizar
tal atividade, que, além de absorver parte do contingente de
desempregados que aumenta a cada dia, oferece uma boa opção à
sociedade no tocante ao transporte coletivo intermunicipal. O projeto
disciplina matéria que se encontra dentro do rol de competência dos
Estados, não ferindo princípios constitucionais federais.

De acordo com a Constituição Federal, compete à União 'explorar,
diretamente ou mediante concessão ou permissão: os serviços de
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transporte	rodoviário	interestadual	e	internacional	de
passageiros;" (Constituição Federal, art. 21, XII, 'e'). Como se vê,
nada foi dito com relação ao transporte coletivo intermunicipal,
disciplinado na Constituição do Estado. Assim dispõe a Carta mineira:
"Art. 10 - Compete ao Estado: IX - explorar diretamente, ou mediante
concessão, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário estadual de
passageiros;". Como se vê, não há dúvidas quanto à competência do
Estado federado para legislar sobre seu transporte intermunicipal de
passageiros.

O projeto preenche, ainda, os requisitos constitucionais relativos à
iniciativa legislativa. A matéria em apreço não se encontra entre as
enumeradas no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual; é,
portanto, permitida a iniciativa do processo legislativo a qualquer dos
integrantes do parlamento mineiro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de todos os Deputados
desta Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE [El N o 643/2003
Dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de

serviço público de saneamento básico e energia elétrica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. l - As tarifas das concessionárias de serviço público de

saneamento básico e de energia elétrica deverão ser diferenciadas
segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo,
assegurando-se o subsídio dos usuários de maior para os de menor
poder aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos usuários,
sendo cobrada sobre o consumo real apurado pelo medidor, vedada a
instituição de consumo mínimo preestabelecido.

Art. 20 - As concessionárias a que se refere o artigo anterior deverão
se adequar ao disposto nesta lei, no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2003.
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Chico Simões
Justificação: O século XXI já começou marcado pela necessidade

imperiosa de preservação e economia na utilização dos recursos
naturais em todo o mundo.

No Brasil, apesar das enormes potencialidades e da exuberância na
oferta de recursos pela natureza, já enfrentamos, no primeiro ano do
século, o trauma do racionamento de energia, que tantos prejuízos
causou à população e à economia brasileira.

Estipular uma cota mínima de consumo de água e de energia
elétrica, isto é, estipular um consumo mínimo "obrigatório", não se
coaduna com o momento atual, em que se discutem todas as medidas
e providências necessárias para o máximo de economia na utilização
dos recursos naturais, em particular, a água.

Essa é também uma das propostas aprovadas pelo Seminário
Legislativo Aguas de Minas II, realizado em julho de 2002, pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O item 56 do relatório
aprovado na plenária final propõe a "estipulação do valor da tarifa pelo
fornecimento de água, pelas concessionárias dos serviços de água e
esgoto, por meio do consumo real apurado pelo medidor, e não por
um consumo mínimo preestabelecido, sempre incentivando a
economia dos recursos hídricos".

Não se pode justificar a continuação de uma política tarifária que
incentiva o consumo, ao obrigar o pagamento de uma cota mínima
independente do uso, contrariamente a todas as determinações e
campanhas públicas de incentivo a economia na utilização dos
recursos naturais.

A existência dessa cota mínima obrigatória contraria também as
normas gerais de tarifação, nas quais está assegurado o subsídio dos
grandes para os pequenos usuários.

- 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° 644/2003
Dispõe sobre prestação de serviço pelas concessionárias de serviço

público de saneamento básico e de energia elétrica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as concessionárias de serviço público de saneamento
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básico e de energia elétrica responsáveis, respectivamente, pela
instalação do padrão de entrada de água e de energia elétrica,
preparado de forma a permitir a ligação da unidade consumidora à
rede de distribuição.

Art. 2 0 - A determinação do artigo anterior se restringe à instalação
do padrão de entrada simplificado, ficando as demais categorias sob
responsabilidade do consumidor.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta 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 Reuniões, 9 de abril de 2003.
Chico Simões
Justificação: A prestação do serviço público de fornecimento de

água e de energia elétrica é considerado essencial exatamente devido
à sua importância para a sobrevivência digna do cidadão.

E bastante conhecida de todo político que mantém um contato
estreito com o cidadão, principalmente os que já tiveram experiência
no Poder Legislativo e no Poder Executivo Municipal, a dificuldade da
população de baixa renda em realizar o investimento inicial de
instalação do padrão de entrada, de forma a permitir a ligação com a
rede de distribuição de água e de energia elétrica.

A incapacidade financeira de algumas faixas de consumidores de
realizar esse investimento inicial de instalação, que é elevado se
comparado ao salário mínimo, pode inviabilizar por muitos anos o
acesso a esse serviço essencial, cuja oferta já chegou à porta de sua
casa.

Ora, para as concessionárias, esse seria apenas mais um
investimento sob sua responsabilidade, integrado, como os demais,
na estrutura de custos dos serviços prestados.

Um exemplo disso são os equipamentos de medição. Tanto a
COPASA-MG quanto a CEMIG já são responsáveis pelo fornecimento
e pela instalação do medidor e de demais equipamentos de medição,
às suas expensas, ficando posteriormente sob a guarda do
consumidor. Também é comum a realização de convênios com
prefeituras municipais, nos quais a CEMIO assume a instalação do
padrão de entrada simplificado em bairros populares, sendo
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ressarcida com recursos arrecadados com a taxa de iluminação; é
ressarcida portanto, com recursos públicos.

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

PROJETO DE LEI N° 645/2003
Cria a Área de Proteção Ambiental da Estância Hidromineral de

Caxambu, no Município de Caxambu, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Área de Proteção Ambiental da Estância

Hidromineral de Caxambu como Unidade de Conservação de Uso
Sustentável, sob a denominação de APA Estância Hidromineral de
Caxambu, cujos limites são definidos no ato de declaração da
Estância Hidromineral de Caxambu, exposto na Lei n° 319, de 16 de
setembro de 1901.

Art. 20 - A APA Estância Hidromineral de Caxambu tem por objetivo
proteger e conservar os limites naturais essenciais à biodiversidade,
especialmente os recursos hídricos necessários à alimentação dos
aqüíferos responsáveis pela manutenção das nascentes de água
mineral e demais recursos hídricos.

Art. 30 - A APA Estância Hidromineral de Caxambu será
regulamentada por decreto do Poder Executivo, no prazo de até cento
e oitenta dias a contar da promulgação desta lei, o qual disporá sobre:

- os zoneamentos ecológico e econômico de toda a área da
Estância Hidromineral constituinte da Unidade, estabelecendo as
atividades a serem encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas
em cada zona, de acordo com a legislação aplicável;

II - a constituição e a competência do sistema de gestão da Unidade,
com definição de prazo para sua instalação, com as seguintes
exigências:

a) a Unidade disporá de um comitê presidido pelo órgão responsável
por sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente
na região, observando-se, em sua composição, a paridade entre o
poder público e a sociedade civil;

b) a administração da Unidade será exercida pelo Instituto Estadual
de Florestas - IEF -, que, em conjunto com o comitê ou mediante
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convênio com outras entidades estaduais, fiscalizará e
supervisionará a Unidade;

III - as diretrizes para divulgação da Unidade e os órgãos
responsáveis pela sua execução, objetivando o esclarecimento e a
conscientização de comunidades, entidades e associações públicas e
privadas sobre suas finalidades.

Parágrafo único - A regulação prevista neste artigo será baseada em
proposta a ser elaborada sob a coordenação da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, assegurada a
participação efetiva de órgãos estaduais e municipais afins, entidades
ambientalistas não governamentais, comunidades, empresas,
entidades de classe locais, universidades e centros de pesquisa.

Art. 40 - A aprovação, pelos municípios, de loteamentos e
desmembramentos de área localizada na APA Estância Hidromineral
de Caxambu dependerá de exame e anuência prévia do Estado.

Parágrafo único - A anuência prévia a que se refere este artigo será
precedida de licenciamento ambiental.

Art. 50 - Após instalação do Conselho, prevista na alínea "a" do
inciso II do art. 30, o exame e a anuência a que se refere o art. 40,
assim como o licenciamento ambiental de atividades previsto em lei,
serão precedidos de manifestações desse órgão de gestão colegiada.

Art. 6° - As instituições estaduais de crédito e de financiamento
darão prioridade aos pedidos encaminhados com apoio da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado à
melhoria do uso racional do solo e das condições sanitárias e
habitacionais das propriedades situadas na APA Estância
Hidromineral de Caxambu.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2003.
Laudelino Augusto
Justificação: A APA Estância Hidromineral de Caxambu abrange

uma importante área ambiental do nosso Estado e é banhada por
diversos cursos de água, como o rio Baependi , o ribeirão do Taboão
e o córrego das Posses, entre outros, fontes fundamentais para o
abastecimento de água de Caxambu e cidades vizinhas. A Estância,
além dos recursos hídricos, apresenta uma grande biodivesidade.
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Ao propormos a criação da APA, temos como objetivo a

preservação dos recursos hídricos, florestais e animais daquela
região. Uma vez instituída a APA, o poder público e a sociedade civil
terão condições de dar um acompanhamento mais eficaz à região na
proposição de políticas públicas, no desenvolvimento de projetos
socioeconômicos e na fiscalização.

Nosso projeto coloca a administração da APA sob a
responsabilidade de um conselho paritário constituído por entidades
da sociedade civil organizada e por órgãos estatais. Assim fazendo,
estamos chamando as pessoas a participar e colaborar com a
preservação ambiental. Esse tipo de administração é importante, pois,
além de dividir responsabilidades, coloca os cidadãos como fiscais
diretos das ações do Estado.

Posto isso, conto com a anuência dos nobres pares na aprovação
deste projeto de lei, por um meio ambiente saudável e pela
preservação das águas minerais.

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

PROJETO DE LEI N° 646/2003
Concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à

renovação da Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de
65 anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as pessoas maiores de 65 anos de idade isentas do

pagamento de quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação, emitida pelo Departamento de
Trânsito - DETRAN -, do Estado de Minas Gerais, inclusive as
referentes ao pagamento de quaisquer exames médicos que vierem a
ser exigidos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 2003.
Lúcia Pacifico
Justificação: O presente projeto de lei objetiva beneficiar as pessoas

maiores de 65 anos, faixa etária composta, em sua grande maioria,
por pessoas que já passaram à inatividade e que sobrevivem de seus
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defasados proventos da aposentadoria, qualquer que seja a
classe social que integrem, resultando daí, não raras vezes, serem
pesado ônus as despesas com a renovação da Carteira Nacional de
Habilitação, o que pode levar grande parte desses cidadãos para a
irregularidade e para a clandestinidade, já que, por necessidade,
continuam a dirigir os seus veículos com a carteira de habilitação
vencida.

Para esses cidadãos, estar com o seu documento de habilitação em
ordem torna-se uma necessidade, quer do pronto de vista de maior
facilidade de locomoção, no caso de possuírem automóvel, quer do
ponto de vista da própria necessidade de trabalhar para complementar
o orçamento doméstico, pois tem sido cada vez mais comum
encontrar pessoas nessa faixa de idade desempenhando funções de
motorista, principalmente de vans e taxis.

Entendemos que as pessoas maiores de 65 anos já contribuíram
durante quase toda a vida pagando suas taxas, motivo pelo qual é
justa tal isenção.

Cabe ressaltar que, no Estado do Rio de Janeiro, a Lei ri 0 4.085, de
2003, que dispõe sobre o assunto, está em pleno vigor.

- Publicado, vai 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° 647/2003
Dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será formulada

e executada como parte da política de desenvolvimento sócio-
econômico estadual e regional e estará voltada prioritariamente para a
segurança alimentar e nutricional da população em bases
sustentáveis.

Art. 2° - São objetivos gerais da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

- estimular investimentos em pequenos empreendimentos de
interesse das comunidades rurais, capazes de produzir um efeito
multiplicador do emprego e da renda nos municípios;

II - criar um mecanismo de ampliação da renda dos agricultores
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familiares, contribuindo para a diminuição do êxodo rural;

III - o desenvolvimento de ações, em estreita relação de cooperação
com a União, os Estados e os municípios, nos limites de sua
autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, estadual e
municipal.

Art. 30 - São objetivos específicos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar:

- apoiar a implantação e o desenvolvimento de agroindústrias
familiares em todas as regiões do Estado, contribuindo para a
superação das desigualdades regionais;

li - proporcionar a criação e manutenção de oportunidades de
trabalho para viabilizar a permanência das pessoas em suas
atividades no campo e a melhoria das suas condições de vida;

III - promover o aumento da oferta de produtos de boa qualidade
nutricional e sanitária, especialmente os agroecolôgicos;

IV - melhorar a renda dos seus beneficiários diretos através da
agregação de valor aos produtos agrícolas, pecuários, pesqueiros,
florestais e outros obtidos através do extrativismo;

V - promover o cooperativismo, o associativismo e outros
empreendimentos da economia popular e solidária;

VI - possibilitar a otimização do uso dos recursos humanos e
naturais existentes nos estabelecimentos rurais.

Art. 40 - São instrumentos da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

- o crédito;
II - a tributação;
III - a vigilância em saúde;
IV - a educação;
V - a pesquisa;
VI - a assistência técnica;
VII - a extensão empresarial;
VIII - a certificação de origem e qualidade de produtos.
Parágrafo único - Os financiamentos no âmbito da Política Estadual

de Agroindústria Familiar poderão ser individuais, diretamente aos
beneficiários, ou grupais, atendendo programas e projetos de iniciativa
do Governo do Estado ou de outras entidades, especialmente
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cooperativas de produção agropecuária, associações de
agricultores, condomínios rurais ou outras formas associativas
legalmente constituídas.

Art. 5° - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será planejada
e realizada de forma participativa e descentralizada, incumbindo ao
Estado:

- coordenar as ações destinadas à consecução de seus objetivos;
II - analisar a viabilidade técnica e econômica das ações e projetos a

serem desenvolvidos;
III - orientar e acompanhar a execução das ações e projetos a serem

desenvolvidos;
IV - viabilizar o suporte técnico e financeiro necessário ao

desenvolvimento de suas ações;
V - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas a fim de

potencializar as suas ações;
VI - desenvolver atividades de formação profissional, especialmente

nas áreas da produção, da administração e da comercialização;
VII - estabelecer parcerias com universidades, organizações não

governamentais e centros de formação visando a realização de cursos
e outras atividades pedagógicas;

VIII - promover a divulgação de suas atividades, especialmente entre
os beneficiários diretos e a população em geral;

IX - manter um cadastro dos projetos desenvolvidos no seu âmbito;
X - constituir espaços públicos destinados à comercialização dos

produtos das agroindústrias familiares, tais como feiras, exposições,
mercados e centrais de abastecimento;

Xl - estimular a comercialização dos produtos da agroindústria
familiar, através da criação de espaços privados, tais como feiras e
centrais de comercialização e abastecimento;

XII - estimular a criação de redes solidárias que articulem os
agricultores familiares às organizações de comunidades urbanas;

XIII - promover a utilização de selo(s) de identificação de origem e
qualidade dos produtos da agroindústria familiar.

§ l O - A Política Estadual de Agroindústria Familiar contará com um
órgão específico de gestão com a atribuição de operacionalizar o
disposto neste artigo.

§ 2 0 - O órgão a que se refere o § 1° deste artigo terá composição
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paritária entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil, inclusive das
entidades representativas dos beneficiários diretos da Política
Estadual de Agroindústria Familiar.

Art. 6° - São beneficiários diretos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar os agricultores familiares, entendendo-se como
tais, para efeito desta lei, o produtor, o parceiro, o meeiro, o
comodatário, o usufrutuário, o posseiro, o assentado, o extrativista e o
arrendatário rurais, o pescador artesanal, os remanescentes de
quilombos, os indígenas e seus assemelhados que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, bem como os respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem com o grupo familiar
respectivo.

Parágrafo único - Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento sócio-econômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Art. 70 - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será executada
com recursos públicos e privados.

§ 10 - Constituem fontes de recursos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar:

- dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe
forem destinados;

II - recursos provenientes do:
a) Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDEURB -;
b) Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -

FUNDIEST -;
c) Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sócio-Econômico do

Estado - FUNDESE -;
d) Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -;
III - repasses da União;
IV - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes

celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

V - recursos das exigibilidades do sistema público de financiamento
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estadual e federal;

VI - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VII - outras rendas, bens e valores a ela destinados.
§ 20 - Os recursos a que se refere o inciso II do § 1° deste artigo

poderão ser utilizados como garantia das operações de crédito e
subsídio dos encargos a elas relativos, nos termos da legislação em
vigor.

§ 30 - As dotações orçamentárias anuais do Estado destinadas à
Política Estadual de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em
termos reais, à média das dotações do triênio imediatamente anterior.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de abril de 2003.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

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

REQUERIMENTOS
t'J° 477/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Riachinho pelo transcurso do 110 aniversário de sua emancipação.

N° 478/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Araporã pelo transcurso do 11° aniversário de sua emancipação.

N° 479/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Urucuia pelo transcurso do 11° aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos á Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 480/2003, do Deputado Dr. Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Imprensa Oficial pelo transcurso do 1110
aniversário de circulação do primeiro exemplar do jornal "Minas
Gerais". (- A Comissão de Transporte.)

N° 48112003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Conselho Estadual de Educação e aos
membros da Câmara de Ensino Superior do Conselho com vistas a
que visitem a Universidade do Vale do Sapucaí- UNIVAS - para
apuração de possíveis irregularidades praticadas pelo Reitor do
estabelecimento.
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N° 48212003, da Comissão de Educação, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Adair Ribeiro por sua
posse como Presidente do Conselho Regional de Odontologia.

N° 483/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Presidente da
COPASA-MG com vistas a que façam retornar o Programa Perpaz de
apoio à região mais pobre do Estado.

Do Deputado Célio Moreira, solicitando seja constituída uma Frente
Parlamentar de Apoio à Terceira Idade e seja convidada a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - a colaborar com
ela.

Dos Deputados Célio Moreira, Adelmo Carneiro Leão, Marília
Campos e André Quintão, solicitando seja instituída a Frente
Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, como proposta do
Fórum Técnico "A Reforma da Previdência Social". (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Dalmo Ribeiro Silva, José Henrique, Lúcia
Pacífico, Leonardo Quintão e Leonardo Moreira e outra, das
Comissões de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, do Trabalho e de
Transporte e da Comissão Especial dos Convênios com a União (4).

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 8,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Altera a Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a
distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o Estado e
os municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 1° da Lei n°13.458, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação, substituindo-se, nos arts. 5° e 6° da
mesma lei, os termos "inciso II" e "inciso III" pelos termos "inciso 1" e
"inciso II", respectivamente:

"Art. 1° - A Quota Estadual do Salário-Educação, de que tratam o art.
15, § 1°, inciso II, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de
1996, e o art. 2° da Lei n° 9.766, de 18 de dezembro de 1998, será
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distribuída entre o Estado e os municípios da seguinte forma:

- 50% (cinqüenta por cento) distribuídos proporcionalmente ao
número de matrículas no ensino fundamental do Estado e dos
municípios, conforme os resultados do censo educacional realizado
pelo Ministério da Educação no ano imediatamente anterior ao da
liberação dos recursos;

II - 50% (cinqüenta por cento) para programas comuns às redes
estadual e municipal de ensino, aprovados por acordo entre a
Secretaria de Estado da Educação e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais - UNDIME -' mediante resolução conjunta.

§ 1° - No mínimo 30% (trinta por cento) do montante dos recursos a
que se refere o inciso II serão distribuídos aos municípios para
desenvolvimento de programas de transporte escolar dos alunos do
ensino fundamental da rede estadual residentes na zona rural ou em
local de difícil acesso ao transporte coletivo.

§ 20 - A distribuição dos recursos previstos no § 1° será feita
proporcionalmente ao número de alunos da rede estadual a serem
transportados pelo município, apurado anualmente pela Secretaria de
Estado da Educação.

§ 30 - Caso ultrapassem a estimativa do custo anual do transporte
escolar dos alunos da rede estadual efetuado pelos municípios, os
recursos a que se refere o § 1° poderão ser remanejados, mediante
acordo entre a Secretaria de Estado da Educação e a União Nacional
dos Dirigentes Municipais - UNDIME -, para outras ações definidas no
art. 20 desta lei.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2003.
Padre João
Justificação: A Quota Estadual do Salário-Educação - QESE - é uma

fonte adicional de recursos para o financiamento de programas
destinados ao ensino fundamental. A Lei n° 9.766, de 1998, em seu
art. 20 , estabelece que a QESE 'será redistribuída entre Estados e
Municípios, conforme critérios estabelecidos em lei estadual, sendo
que, do seu total, uma parcela correspondente a pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) será repartida proporcionalmente ao número de
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alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes
de ensino, conforme apurado pelo censo educacional do Ministério da
Educação". Dada essa exigência legal, optou-se, na formulação da lei
estadual, por destinar o restante dos recursos da seguinte forma: 30%
para livre aplicação pelo Estado e 20% para programas comuns a
Estado e municípios. Parte dos recursos dos programas comuns é
destinada ao subsídio a programas de transporte escolar. Na verdade,
essa é a única fonte a que tem recorrido o Estado para a realização
dessa ação.

A proposição que originou a Lei n° 13.458, de 12/1/2000, foi
discutida, durante a sua tramitação, com a Secretaria de Educação e
com a União Nacional dos Dirigentes Municipais - UNDIME -,
resultando no texto legal vigente.

No entanto, desde 1999, quando se iniciou a discussão do projeto,
agravaram-se sobremaneira as dificuldades enfrentadas pelos
municípios para manterem o transporte escolar, em face do avanço no
processo de nucleação de escolas e dos freqüentes aumentos nos
custos de operação do transporte.

A nucleação e a municipalização do ensino fundamental foram
incentivadas com o advento do FUNDEF, que beneficia o município de
acordo com o número de alunos matriculados em sua rede, e com
critérios adotados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE -, que excluiu do alcance de alguns de seus
programas de financiamento as escolas com menos de 21 alunos.
Com o progressivo fechamento das pequenas escolas, os municípios
tiveram de arcar com o transporte dos alunos da zona rural até as
escolas-pólos, o qual se torna cada vez mais oneroso, principalmente
porque o Estado não se tem responsabilizado pelo transporte dos
alunos de sua própria rede, transferindo aos municípios uma
incumbência além de suas possibilidades e prejudicando, em
conseqüência, os investimentos na melhoria da qualidade do ensino
por eles oferecidos.

Entre 2001 e 2002, a situação do transporte chegou ao colapso,
principalmente nos municípios mais carentes. Esse fato motivou
diversas discussões nesta Casa Legislativa com vistas a solucionar o
problema, mas até o momento nenhuma medida concreta foi tomada.
O ex-Secretário de Educação Murílio Hingel admitiu, em audiência
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realizada em agosto de 2002, que os investimentos realizados
pelo Estado não eram suficientes para atender à demanda de
transporte escolar. O problema ganhou dimensão nacional, naquele
ano, quando houve no Senado Federal uma ampla discussão, que
subsidiou a elaboração do Substitutivo ao Projeto de Lei n°
4.476/2001, do falecido Deputado Federal Nelson Marchezan, que
define, por meio de alteração na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, as competências dos Estados, dos municípios e
da União, com relação ao transporte escolar. Chegou-se à conclusão,
por unanimidade, em audiência pública, que o assunto carece de uma
regulamentação que fixe com clareza as responsabilidades de cada
ente federativo.

Nesse sentido, a modificação na lei estadual do salário-educação
ora proposta pode representar uma possibilidade concreta de
convocar o Estado a assumir efetivamente a sua responsabilidade,
por meio da destinação especifica de recursos para os municípios que
realizam o transporte escolar de alunos da rede estadual. Note-se que
o Estado não estará abdicando de uma receita, apenas estará
ressarcindo os municípios das despesas com o transporte dos alunos
da rede estadual, o que não é apenas uma medida justa, mas é
também e principalmente uma obrigação legal.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 62, determina que 'os
Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de
competência de outros entes da Federação se houver: 1 - autorização
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária; II -
convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação".

Atualmente os convênios têm sido adotados para viabilizar a
distribuição dos recursos oriundos dos 20% da QESE reservados aos
programas de cooperação com os municípios (inciso III do art. 1° da
Lei n° 13.458, de 2000). E uma necessidade premente a ampliação
desse percentual para que o Estado efetive a sua obrigação com o
transporte escolar. Defendemos, dessa forma, que uma alteração na
lei do salário-educação é o único instrumento de que podemos dispor
para corrigir essa falha, pois estabelecer a obrigação para o Estado
sem uma reserva de recursos que viabilize a sua consecução é
medida claramente inócua.

Para corroborar essa idéia, lembramos que, em Estados como São
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Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco,
a distribuição dos recursos do salário-educação é muito mais justa e
equilibrada do que no Estado de Minas Gerais. Nesses Estados, a
totalidade da QESE é distribuída com base na proporção de alunos
matriculados no ensino fundamental de ambas as redes de ensino, ou
seja, é utilizado o mesmo critério adotado pelo FUNDEF, o qual tem
proporcionado um progresso sem precedentes no desenvolvimento da
educação fundamental nos municípios. Nos Estados citados também
há, nas respectivas leis do salário-educação, uma reserva de recursos
predeterminada para o transporte escolar. Esses exemplos
demonstram a importância de se garantir antes de tudo que o
estudante tenha condições de chegar à escola, pois sem isso a
implementação dos outros programas suplementares não faz sentido.

Acrescentamos que o projeto não encerra óbice de natureza
constitucional, tendo em vista que é competência do Poder
Legislativo, de acordo com o art. 61, III. da Constituição Estadual,
dispor sobre a arrecadação e a distribuição de rendas do Estado. Não
foram criadas também novas competências para a Secretaria de
Educação nem para a UNDIME que já não estivessem definidas na lei
original.

Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares á aprovação da presente proposição de lei.

PROJETO DE LEI
Regulamenta o art. 214, § 1°, inciso 1, da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado

da Educação, em conjunto com o Sistema Estadual de Meio Ambiente
- SISEMA - e tendo em vista os princípios e objetivos contidos na Lei
n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, promoverá os meios necessários ao desenvolvimento da
educação ambiental, no âmbito da rede estadual de ensino, integrada
a todos os níveis e modalidades de educação básica.

Parágrafo único - Compete aos setores ou comissões responsáveis
pela educação ambiental dos órgãos integrantes do SISEMA propor
diretrizes, acompanhar, avaliar e assistir tecnicamente a formulação e
execução de projetos e atividades relativos à educação ambiental
propostos pela Secretaria de Estado da Educação e pelas escolas que
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Art. 20 - Os programas, os estudos e as atividades de educação

ambiental deverão fundamentar-se nos Parâmetros e Diretrizes
Curriculares Nacionais, observando-se em especial:

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

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

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

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

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

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigorna data de sua publicação.
Art. 5° - Fica revogada a Lei n° 10.889, de 8 de outubro de 1992.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 2003.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: Esta proposição pretende atualizar a regulamentação

do inciso 1 do § 1° do art. 214 da Constituição do Estado, alterando a
Lei n° 10.889, de 1992, com base nas diretrizes nacionais de
educação vigentes e na Política Nacional de Educação Ambiental,
adequadas à atual estrutura e competência da administração
estadual.

A Lei n° 10.889, de 1992, além de ser anterior às diretrizes nacionais
de educação vigentes e à Política Nacional de Educação Ambiental,
não está de acordo com a estrutura e competência dos órgãos
envolvidos com as questões ambientais.

O projeto não cria competências para órgãos da administração
pública que já não se encontrem definidas na legislação e atribui aos
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órgãos estaduais de educação a responsabilidade de viabilizar a
implantação da educação ambiental em todos os níveis de ensino,
fundado no Plano Nacional de Educação, nos Parâmetros Curriculares
Nacionais e na lei que institui a Política Nacional de Educação
Ambiental.

Os parâmetros curriculares recomendam o tratamento
interdisciplinar dos conteúdos, de forma a atingir todos os docentes,
quaisquer que sejam suas áreas de atuação.

Certo da oportunidade da apresentação desta proposição, conto
com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

PROJETO DE LEI
Determina que as concessionárias de telefonia fixa coloquem

contadores de pulso em cada ponto de consumo no endereço em que
estiverem instaladaa

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As concessionárias de telefonia fixa deverão colocar, no

prazo de cento e oitenta dias, contadores de pulso em cada ponto de
consumo no endereço em que estiverem instaladas, a contar da
publicação desta lei.

Art. 2 0 - Fica vedado o repasse ao consumidor do custo do aparelho
referido no artigo anterior.

Art. 3° - O descumprimento desta lei sujeitará as concessionárias à
multa prevista em regulamento.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar da publicação desta lei.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, das de 2003.
Maria Tereza Lara
Justificação: As empresas prestadoras de serviço como a Telemar

devem colocar medidores em cada ponto de consumo, para que os
usuários tenham condições de acompanharem os seus próprios
consumos.

As concessionárias de telefonia fixa são as únicas que não oferecem
aos seus usuários um instrumento hábil que venha aferir o consumo,
sendo este somente constatado unilateralmente. Essas empresas são
as campeãs de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor do
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Estado e o que é pior, deixaram de atender seus usuários nas
lojas de serviço, só aceitando reclamações por meio de um número de
telefone. Tal atitude leva-nos a crer que estas empresas usam de má-
fé para com seus usuários, pois as reclamações não são
protocoladas, não havendo um recibo que caracterize a reclamação.
Com o contador de pulso instalado em cada ponto de consumo, os
usuários terão como constatar o seu próprio consumo.

- A Mesa , nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI
Determina a inclusão dos temas política e cidadania na grade

curricular de escolas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As escolas de ensinos fundamental e médio priorizarão, na

elaboração de sua proposta pedagógica, a inclusão na grade
curricular dos seguintes conteúdos relacionados aos temas política e
cidadania:

- direitos civis e políticos do cidadão brasileiro;
II - organização político-administrativa do Estado;
III - processo eleitoral brasileiro;
IV - formas de participação da sociedade civil nos Poderes do

Estado;
V - acompanhamento e fiscalização dos Poderes pelo cidadão.
Parágrafo único - Os conteúdos discriminados neste artigo serão

abordados nas disciplinas afins dos ensinos fundamental e médio
como temas transversais.

Art. 2° - As escolas estaduais promoverão atividades
extracurriculares que tenham por objetivo preparar e incentivar o aluno
para o exercício da participação política.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 10 de abril de 2003.
Gustavo Valadares
Justificação: Nos tempos atuais estamos enfrentando uma crise

moral típica do mundo moderno; a violência, a corrupção, a descrença
nas instituições aumentam a cada dia.

A escola é importante instrumento de controle social e, ao lado da
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família, é responsável pela formação do cidadão. A escola deve
não só promover o acesso às informações e à tradição cultural, mas
também preparar os indivíduos para uma vida social plena.

E para que o indivíduo possa exercer com plenitude sua dimensão
social, ele precisa conhecer como o Estado se organiza e como cada
cidadão pode intervir para a melhoria do funcionamento estatal.

A falta de mobilização popular e a apatia da maioria dos estudantes
em relação às instâncias políticas fazem-nos crer que as escolas dos
ensinos fundamental e médio não têm despertado a consciência dos
educandos para uma formação política.

Para o aperfeiçoamento das instituições do estado democrático, é
necessário que essa consciência seja desde cedo desenvolvida, razão
pela qual é proposta a inclusão dos temas política e cidadania nas
escolas dos ensinos fundamental e médio. Espero, portanto, dos
nobres colegas o apoio a este projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Adalclever Lopes e Luiz Fernando Faria.

PROJETO DE LEI
Institui a Participação Comunitária para Prevenção e Combate à

Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído a Participação Comunitária para Prevenção e

Combate à Violência nas Escolas da Rede Pública de Ensino no
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Será priorizada a implantação nas escolas que
sofram os maiores índices de violência.

Art. 2° - São objetivos desta lei:
- formar grupos de trabalho vinculados aos conselhos das escolas

para atuar na prevenção da violência nas escolas, analisar suas
causas e apontar possíveis soluções;

II - desenvolver ações educativas e de valorização da vida, dirigidas
às crianças, adolescentes e à comunidade;

III - implementar ações voltadas ao combate à violência na escola,
visando a garantir o exercício pleno da cidadania e o reconhecimento
dos direitos humanos;

IV - desenvolver ações que fortaleçam o vínculo entre a comunidade
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e a escola;

V - garantir a formação de todos os integrantes do grupo de
trabalho, incluindo-se o corpo docente, os servidores operacionais da
rede de ensino, bem como os membros da comunidade, para prepará-
los para prevenção da violência na escola.

Parágrafo único - Os grupos de trabalho tratados no inciso 1 deste
artigo serão abertos e formados por professores, funcionários,
especialistas da área de educação, pais, alunos e representantes da
comunidade ligada a cada escola.

Art. 30 - As ações previstas no art. 1° desta lei serão desenvolvidas
por meio de um núcleo central, de núcleos regionais e de grupos de
trabalho.

Art. 40 - O Núcleo Central, ligado à Secretaria da Educação, trará as
diretrizes, dará suporte ao desenvolvimento e terá composição
intersecretarial e multiprofissional, com a participação de:

- técnicos das Secretarias Estaduais:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) de Desenvolvimento Social e Esporte;
d) de Defesa Social;
II - técnicos de entidades não governamentais:
a) Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da

Universidade Federal de Minas Gerais - CRISP -;
b) Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do

Estado de Minas Gerais;
c) Comissão de Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de Minas

Gerais;
d) demais entidades, que possam contribuir nas áreas da psicologia,

das ciências sociais e jurídicas, abrangidas pelo Programa;
Parágrafo único - O núcleo central garantirá a realização de estudos

e a divulgação do material produzido nas unidades escolares.
Art. 50 - Os núcleos regionais ligados às delegacias de ensino

estabelecerão conexão entre o núcleo central e os grupos de trabalho
e darão retaguarda às ações de intervenção; terão a seguinte
composição intersecretarial, multiprofissional e de participação
comunitária:

- técnicos das seguintes Secretarias de Estado e dos municípios:
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a) da Educação;
b) da Saúde;
c) de Desenvolvimento Social e Esporte;
d) de Defesa Social;
II - representantes dos seguintes órgãos e entidades:
a) estudantis;
b) Conselhos de Escola;
c) Conselhos Municipais de Educação;
d) Conselhos Municipais de Saúde;
e) Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente;
f) Conselhos Tutelares;
g) Promotorias da Infância e da Juventude;
h) Sociedades Amigos de Bairro;
i) Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil;
j) pastorais e entidades religiosas;
1) universidades;
m) sindicatos e entidades de classe;
n) demais representantes da sociedade civil e de entidades públicas

ou privadas que possam contribuir para os aspectos psicológicos,
sociais e jurídicos contidos nesta lei.

Art. 60 - Os grupos de trabalho compostos na forma do parágrafo
único do art. 2° atuarão nas unidades escolares e contarão com a
retaguarda do núcleo regional e com suporte do núcleo central.

Art. 70 - O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com
entidades governamentais ou não, obedecidos os requisitos legais,
que possam subsidiar o trabalho dos grupos de trabalho nas escolas.

Art. 80 - Esta lei poderá ser estendida às escolas particulares que
estiverem vinculadas à delegacia de ensino e que constituírem grupo
de trabalho na forma desta lei.

Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo
de sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2003.
Rogério Correia
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Carlos Pimenta.
REQUERIMENTO

Do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Maria Elvira SalIes Ferreira por sua posse
como Presidente do Conselho Empresarial de Turismo da ACMinas. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada
Maria Olívia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Maria Olívia, Luiz Fernando Faria, Márcio
Passos, Rêmolo Aloise, Irani Barbosa, Roberto Ramos, Alberto Bejani
e Dinis Pinheiro.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - A Presidência registra a

presença em Plenário dos Deputados Federais Narcio Rodrigues e
Luiz Piauhylino e do Sr. Roberto Lira, do grupo Carlos Lira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, demais membros da

Mesa, parlamentares, amigos que nos acompanham pela TV
Assembléia, depois da turbulência ocorrida no PEL, ocupo esta tribuna
pela primeira vez para expressar meu pensamento que, acredito, é o
da maioria dos membros dessa sigla partidária. Fomos surpreendidos
com os fatos, 15 dias antes do dia 4 deste mês, quando estava
marcada a convenção.

Em Minas, a administração do PFL conseguiu, tendo à frente o seu
Presidente - hoje Vice-Governador Clésio Andrade -, mais de 700
diretórios, 160 Prefeitos, 2.500 Vereadores, além da segunda maior
bancada desta Casa, com 12 Deputados. De repente, ficamos
surpresos com a nota assinada pelo ex-Ministro Carlos MeIles, pelo
ex-Ministro Roberto Brant, pelo Deputado Federal Eliseu Resende, ex-
Ministro, e pelo nosso companheiro de outro partido, Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Foi um ato ditador nos moldes de 1964,
assinado pelo Senador Jorge Bornhausen, cancelando a data da
convenção do partido em Minas com o objetivo de formar provisória
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para buscar entendimentos - segundo alegam -, sobre o porquê
do partido possuir dono neste Estado. Na verdade, reteriam-se ao
Vice-Governador Clésio Andrade, pessoa de quem nos orgulhamos.
Se  PFL chegou onde chegou, foi porque ele estava na liderança.

E injustiça apunhalar as pessoas pelas costas. O Sr. Roberto Brant
foi Ministro porque Clésio Andrade propôs sua indicação a Fernando
Henrique Cardoso, e o Sr. Carlos MelIes foi Ministro porque houve
pressão da CNT, da qual Clésio Andrade é Presidente. Pensavam que
essa atitude antidemocrática iria fazer com que o PFL ficasse sem
Clésio Andrade, continuando nos seus rumos, voltando a ser um
partido amigo do poder. O PFL chegou ao poder porque disputou as
eleições com Aécio Neves, do PSDB. Lembro-me de que, quando
entrei para o PFL, esse era um partido que trazia a marca de amigo
do poder, um partido que tinha homens que viveram apenas
administrando o poder. O FEL conseguiu, nas últimas eleições, chegar
ao poder pelo voto e fazer a segunda maior bancada nesta Casa, pela
votação de Deputados imbuídos em construir uma Minas melhor.
Ocupo esta tribuna depois desse ato de ditadores cometido contra o
PFL em Minas Gerais, e dói profundamente dizer que hoje fomos para
um novo partido, o PL. Não nos convidaram a sair do FEL. Foi a
atitude antidemocrática de alguns homens que se dizem inteligentes
nesse partido que nos fez sair do PFL. Atitude antidemocrática e que
nos causa vergonha. Digo pela minha cidade, onde temos quase 3 mil
filiados, onde tínhamos o PFL jovem, mulher, ecologia, trabalhista. Dói
saber que perdemos tudo isso em nossa cidade. Claro que
montaremos esse mesmo sistema no PL, porque nossa vida sempre
foi servir, e continuaremos a fazê-lo. Gostaria de deixar bem claro que
não tenho nenhum documento assinado para defender o Vice-
Governador Clésio Andrade. Defendo-o espontaneamente, pois a
ingratidão toma conta de parte dos homens neste mundo. A ingratidão
e a falta de reconhecimento tomam conta de algumas autoridades que
se esquecem rapidamente do amigo que sempre esteve ao lado, nas
horas tristes e alegres, do amigo que fez do FEL de Minas um partido
grande. Chamei o Deputado Sebastião Navarro Vieira de companheiro
no inicio da minha fala e repito o que disse, porque o considero meu
amigo. Mas não é por isso que irei me calar e aceitar esse ato
ditatorial ocorrido no PFL. Lamento não poder dizer aos senhores
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parlamentares que o PFL continuará unido e caminhando em
Minas.

Lamento profundamente que algumas cabeças arcaicas, alguns
homens que não estão acostumados a viver sem estarem agarrados
no poder, sintam inveja ao ver um companheiro crescer; ao verem um
cidadão, há pouco tempo no meio político, chegar a Vice-Governador
de um Estado que é maior que vários países.

Agradeço ao PL por nos ter convidado e recebido de maneira
carinhosa e decente. Não posso deixar de registrar a presença neste
Plenário de José Alencar, Vice-Presidente da República, e de
Anderson Adauto, ex-Presidente desta Casa, hoje Ministro dos
Transportes, recebendo-nos com tanto carinho.

Digo, com muito orgulho - doa em quem doer -, saí do PFL, primeiro,
pelo sistema usado para impedir que o partido continuasse a crescer
em Minas Gerais; segundo, porque acompanhei Clésio e vou
acompanhá-lo enquanto achar que devo.

Clésio é exemplo de como se faz política limpa, de companheirismo.
A minha vida política pertence a mim; o reduto no qual recebi 60 mil
votos pertence a Alberto Bejani. Não devo satisfações a Roberto
Brant, Carlos Meiles, Jorge Bornhausen, Eliseu Resende e a ninguém,
só a meus eleitores. Tenho a consciência tranqüila de que, enquanto
participei do PFL, não pratiquei nenhum ato que envergonhe essa
sigla. O que envergonhou a todos foi essa atitude - aliás, desculpem-
me a franqueza - de Maquiável, arquitetada, na cúpula, em Brasília,
durante 15 dias, sem que soubéssemos de nada.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Agradeço a
gentileza do aparte. V. Exa. me chama de amigo, faço questão de
também proclamar-me seu amigo. Tenho certeza de que as posições
políticas e a decisão de deixar nossa legenda e filiar-se a outro partido
não influi em nossa amizade pessoal e na admiração que sinto por V.
Exa.

Entendo perfeitamente sua posição de acompanhar o Vice-
Governador Clésio Andrade, pois V. Exa. obteve dele forte apoio
quando candidato a Prefeito de Juiz de Fora. Tenho certeza de que
terá esse mesmo apoio, o qual talvez não pudéssemos oferecer-lhe
nas eleições do ano que vem. Compreendo sua ligação de amizade.
Espero que V. Exa. também entenda nossa posição de fidelidade à
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idéia, à legenda, ao partido, à doutrina, e não à pessoa. Não
temos ligação com o Vice-Governador Clésio Andrade, embora
tenhamos por ele amizade, respeito e admiração. A ligação forte é
com o partido. Foi essa razão que nos fez tomar posição junto à
Direção Nacional do PFL, porque não queríamos ficar atrelados a
partido, comandados por pessoa que fazia da legenda instrumento de
realização pessoal para atingir seus objetivos. V. Exa. é testemunha
disso.

Nesta Casa, ao pleitear a possibilidade de disputar a Presidência da
Assembléia, cheguei a pedir socorro a V. Exa. e ao Líder, Deputado
Sebastião Costa. Pedia que levasse nossa preocupação ao Vice-
Governador Clésio Andrade; que não fizesse com esse companheiro o
que estava fazendo, ou seja, usando a legenda, o prestígio de Vice-
Governador e Presidente de um partido para satisfazer desejos
pessoais. Espero que V. Exa. entenda nossa posição de fidelidade à
sigla e não à pessoa. Não foi ato de deslealdade aos demais
companheiros. Ninguém queria que V. Exas. tivessem deixado nossa
legenda. Todos estamos com o coração sangrando pela perda de tão
valorosos companheiros. Não queríamos que nosso partido fosse
conduzido da forma como tem sido, conforme disse V. Exa.
Queríamos partido aberto, participativo e democrático, o que,
infelizmente, não se encontrava na direção maior do partido. Não
queríamos que Clésio Andrade saísse da legenda, pois esse não era
nosso objetivo. Nunca se insinuou que algum companheiro devesse
deixar nossa legenda, que sempre foi de partido aberto, liberal, que
abrigava a todos que conosco comungavam o mesmo ideal e o
mesmo pensamento, a mesma luta política. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Alberto Bejani - Sebastião Navarro Vieira, não misturo a
nossa amizade fraterna com atos políticos. Em momento algum
afirmei que serei candidato a Prefeito de Juiz de Fora. O futuro a Deus
pertence! Sempre me coloquei de maneira mais clara. Se
conhecermos alguém que tenha projeto determinado, exeqüível e
liderança nova para administrar Juiz de Fora daqui a um ano, nas
próximas eleições, serei o primeiro a apoiá-lo, por entender que o
município é eterno, e nós somos passageiros. Na área política, tentar
justificar o injustificável é terrível. V. Exa. sabe que, durante mais de
10 dias, os senhores já articulavam essa queda do PFL em Minas
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Gerais. Não sabíamos nada sobre esse ato não democrático. Por
coincidência, encontrei-me com V. Exa., acompanhado do Sr. Eliseu
Resende, no gabinete do Sr, Danilo de Castro. Não digo que houve
participação do Governo atual na impiosão do PFL em Minas Gerais;
porém, causa-me estranheza o fato de, uma semana antes, ter pego
Carlos MeIles e Roberto Brant para conversar com o Governador.
Essa história não está bem clara. Sou seu amigo - o mesmo não
posso dizer de Roberto Brant e Carlos Melles - e tenho grande
admiração por V. Exa. Não me esqueço de sua solidariedade em Juiz
de Fora, num período de doença em minha família. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sidinho do Ferrotaco.
O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores,
funcionários da Casa, boa-tarde! No arquivo recente de nossa
memória borbulham, graças à fervura do sentimento, os festejos e
aclamações à nossa Estrada Real, ocorridos no sábado, dia 19 de
abril, em São João DeI-Rei, com a presença do Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado, do Deputado Mauri Torres, Presidente desta
Casa, Secretários, Prefeitos e de centenas de pessoas que acreditam,
como eu, na força do turismo.

Poderíamos, com permissão da lingüística, fazer um trocadilho com
o binômio "estrada real", após o lançamento do projeto turístico.

Estrada passou a denotar caminho, solução economicamente viável
voltada para o turismo, que nos faz transbordar de orgulho, e real -
deixado de lado o designativo de pertinência ao rei - traduz realidade.

Ganha vulto, sai das entranhas da vontade e passa a habitar e a
conviver conosco o Projeto da Estrada Real, ao qual São João dei-
Rei está umbilicalmente interligado. Como já antecipávamos à
ambiência democrática desta Casa, que é o Plenário, esse projeto nos
é caro, precioso e, por que não dizer, "a menina dos nossos olhos",
utilizando-nos de adágio popular.

História, cultura, arte e natureza entrecruzam-se em mais de
1.400km de vias, trilhas calçadas pelos escravos, descaminhos de
contrabando, cidades e vilas históricas, que se estruturaram durante o
passar dos homens e do tempo.

Com 177 municípios em seu entorno, sendo 163 em Minas Gerais,
agrega nossa Estrada Real inúmeras potencialidades para os circuitos
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turísticos. Desde as praias do litoral fluminense até os picos das
serras mineiras, estão distribuídas fantásticas manifestações da
natureza - cachoeiras, lagos, rios e riachos, reservas de florestas,
fauna silvestre, formações rochosas e grutas.

Tudo isso, sem mencionarmos a aglomeração do maior conjunto de
monumentos históricos do mundo.

Só para se ter uma dimensão de sua importância, muito embora
ainda desconhecida por muitos mineiros, representou a Estrada Real,
por 150 anos, a única via autorizada de acesso à região das reservas
auríferas e diamantíferas da capitania, transportando as riquezas de
Minas aos navios portugueses. Viabilizou o acesso à região que seria,
em curtíssimo espaço de tempo, a maior área produtora de ouro do
mundo.

As estradas reais formaram os principais eixos que propiciaram o
intenso processo de urbanização do centro-sul brasileiro. Ao longo
dos seus leitos ou às suas margens, distribuíram-se centenas de
arraiais, povoados e vilas em que se organizou a massa populacional
envolvida com a mineração e as economias a ela associadas.

Enquanto cidadão são-joanense, sou retrato vivo das influências e
costumes originados dos resultados culturais provenientes da Estrada
Real. São João dei-Rei formou-se com a abertura do primeiro trecho
do Caminho do Ouro, que ligava Ouro Preto a Parati.

A Estrada Real, até mesmo por sua aparência, apresenta-se como
uma velha cicatriz, lembrança de um corte profundo traçado a partir do
litoral do Rio até o coração de Minas Gerais. Por esse ferimento o
Brasil sangraram, nos idos do século XVIII, mais de 650 toneladas de
ouro e diamantes.

Os vestígios de todos os acontecimentos históricos que marcaram
nossa formação cultural estão talhados nas feições de nossas
cidades.

Apesar do atual estágio evolutivo de nosso Estado, movido pelo
impulso da industrialização e da urbanização e pela cultura
impregnada de modismos oriundos de toda parte e veiculados pelos
meios de comunicação de massa, as paixões de seu povo e as
soluções dadas aos seus problemas mais vitais fazem Minas ainda
manter com brio as características culturais que a distinguem das
outras unidades da Federação.
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As muitas Minas e as muitas Gerais, além da diversidade de

destinos turísticos históricos, albergam uma infinidade de lugares
pitorescos e aprazíveis, que conservam uma identidade cultural ainda
autêntica, com usos e costumes muito específicos, manifestações
culturais típicas, reveladoras de preciosos talentos. As surpresas são
reveladas a cada montanha escalada, a cada rio navegado, a cada
igreja visitada ou nas descobertas das águas quentes, da cultura e da
história dos mineiros.

E nesse cenário que ressurge a Estrada Real. E dentro desse
visualizar, unicamente mineiro, que toma forma a esse novo projeto.

Os atrativos são inumeráveis: Circuitos do Ouro, dos Diamantes, das
Grutas, da serra do Cipó, da Mantiqueira, represa de Camargos, com
cerca de 7600ha de espelho d'água e um enorme potencial para a
prática de esportes náuticos; Trilha dos Inconfidentes, em que se pode
visitar a Fazenda Pombal, em Ritápolis, onde nasceu Tiradentes, e a
própria cidade de São João dei-Rei, terra natal do ex-Presidente
Tancredo Neves, onde se tem a possibilidade única, em todo o
mundo, de passear de maria-fumaça por uma linha com bitola de
76cm. Quero lembrar que a bitolinha de São João dei-Rei está
registrada no "Guiness Book" como a única bitolinha do Brasil ainda
em funcionamento, o que muito nos orgulha. A Trilha dos
Inconfidentes é objeto de defesa particular e pessoal nossa.
Queremos que o pequeno trecho seja uma maquete para a Estrada
Real, para provar que nosso pleito é viável.

As possibilidades estão aí, para nosso deleite. A falta de fomento
político às atividades turísticas representará desperdício e desrespeito
à população local.

Em meio à crescente e desordenada urbanização brasileira, bem
como à falta de políticas específicas para fixar o homem no campo,
abre-se a oportunidade de projeto alternativo, capaz de valorizar o
empreendedorismo latente em cada um dos agentes de nossa
sociedade.

Trata-se de um aposentado, de uma dona de casa, de um jovem
recém-inserido no mercado de trabalho, de um pequeno produtor, ou
de um fazendeiro, todos poderão galgar seu posto no projeto de
desenvolvimento do turismo da região.

Se sabemos que o Brasil tem uma enorme carência de emprego,
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vamos abraçar o turismo e o artesanato. Essa é uma bandeira
pessoal minha, porque acredito que irá criar o emprego familiar, em
que todos poderão participar ativamente. Dessa maneira haverá
geração de emprego no seio familiar, criando-se receita. Por que não
lembrar que para os aposentados isso representará renda alternativa
ao seu salário, possibilitando, inclusive, o preenchimento de seu
tempo e uma renda a mais para se sustentar na terceira idade e ao
final da vida?

Tome-se como exemplo uma prática já há muito difundida em países
europeus, em que um produtor rural abre sua propriedade a
visitações, de forma que o homem da cidade pode conhecer a vida
cotidiana de uma fazenda. Iremos resgatar a arte de nos
hospedarmos em um ambiente familiar e, ao mesmo tempo, um
ambiente de trabalho. As pessoas poderão ver uma ordenha, visitar
uma plantação, adquirir produtos "in-natura" e alimentarem-se, criando
para o proprietário novas alternativas de renda e emprego.

Quero fazer uma denúncia. Em Minas Gerais, hoje, existe tem
grandes piratas de fazendas centenárias. São aqueles que compram
fazendas centenárias, que têm história e acervo, e as vendem a preço
de ouro em São Paulo, para grandes empresários. Temos que inibir
essa pirataria, pois estamos mandando embora, a troco de interesses
financeiros, nossa história. Isso vai fazer falta na nossa trilha, na
nossa Estrada Real.

Em Santiago de Compostela criou-se uma trilha, que foi ordenada,
sinalizada, organizada; em conseqüência disso, tornou-se hoje um
dos maiores potenciais turísticos do mundo. O Brasil tem uma trilha
natural.

Considerando-se os turistas caminhantes de Santiago de
Compostela, o Brasil possui a marca de terceiro país em número de
peregrinos. Claro que tal índice é resultado direto não só da ampla
divulgação e publicidade desenvolvida pelas agências espanholas,
como também da repercussão dos livros do escritor Paulo Coelho.
Não obstante, em termos de diversidade e de misticismos próprios,
não podemos questionar o fato de ser a caminhada pelos entornos da
Estrada Real um passeio muito mais rico, muito mais mágico e muito
mais carregado de histórias para contar.

A Deputada Maria Olívia* - Cumprimento V. Exa. pelo seu
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pronunciamento e digo da importância da Estrada Real. O
Governador Aécio Neves tomou atitude que muitos Governadores
deixaram de tomar em relação a essa estrada. Conhecemos todo o
roteiro da Estrada Real e sabemos das belezas e riquezas que lá
existem. Sempre disse que a saída para o Brasil, para Minas Gerais, é
o turismo. Temos as maiores belezas e todas as condições de gerar
emprego com o turismo. Cumprimento V. Exa. por ser de cidade
histórica, turística, de região que tem todo o potencial para crescer.
Acreditamos que agora a Estrada Real é realidade no Estado. Muito
obrigada.

O Deputado Sidinho do Ferrotaco - Obrigado. Apesar de desfrutar
vasto acervo de hábitos, culturas e tradições, além de possuir
recursos naturais incomparáveis e qualidades capazes de transformar
um potencial turístico em produto de qualidade a ser comercializado
nas prateleiras das operadoras de viagens, o Brasil, até há pouco,
jamais havia se preocupado em planejar, lapidar e embalar
convenientemente a sua matéria-prima turística.

Envergonha-nos saber que um país de proporções e potencialidades
como o nosso recebe menos turistas que o Uruguai, metade dos
viajantes que chegam à Argentina ou dez vezes menos turistas que o
México.

Estou certo de que o Turismo é o caminho mais curto para o
incremento de novos processos de produção. Enquanto atividade de
empreendimento democrático, interage com mais de 50 outros
segmentos econômicos. Seu efeito multiplicador viabilizará,
certamente, a elevação de Minas no "ranking" nacional. Os mineiros
são capazes de preencher muito bem a Estrada Real. E convidaremos
também os paulistas, cariocas, enfim, visitantes de todos os Estados.

Enquanto em outras regiões investem rios de dinheiro na construção
de parques temáticos, Minas tem a seu favor, de imediato, cenários já
construídos, permeados por belezas naturais.

Temos de aproveitar todo esse potencial que une história, cultura,
tradição e natureza, reavivando os momentos que lhes deram vida.
Por esse elo com o passado, estaremos resgatando importantes
elementos de nossa mineirice. Neste contexto, não poderíamos deixar
de mencionar a Praça Tiradentes em Ouro Preto. Fator
importantíssimo para o sucesso de nosso projeto de alavancamento
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do Turismo em Minas é o comprometimento pleno de todos os
agentes de atuação na sociedade.

A oportunidade é agora! A Estrada Real guarda, em efervescente
estado de latência, a oportunidade de redescoberta de nossa história
e cultura. E o melhor de tudo isso é que podemos explorar esse
potencial de forma a fomentar o desenvolvimento do turismo na
região.

E hora de buscar nossas riquezas, de traçar o caminho de volta.
Apenas, desta vez levaremos na bagagem não ouro ou pedras
preciosas, mas outro tipo de riqueza: cultura, hospitalidade, e muita
história para contar.

A oportunidade se abre para nós. A ela devemos adicionar nossa
capacidade de parlamentares, para transformar a realidade e ser
partícipes da História, pois para isto fomos eleitos.

Não podemos perder o trem da história, mineiro não perde o trem.
Agradeço aos companheiros que foram prestigiar o final de semana

em São João Dei Rey, abrilhantando a nossa Semana Santa.
Agradeço à Assembléia Legislativa, na pessoa do Presidente Mauri

Tôrres, que me deu oportunidade de receber em Ouro Preto a
Medalha de Honra da Inconfidência.

Com a presença do Governador, do Vice-Governador, do Presidente
da República, do Vice-Presidente, dos Deputados, dos
homenageados e artistas, Minas foi um lugar importante, nesta
segunda-feira, no cenário nacional. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Nossa saudação aos parlamentares

federais, que, de maneira competente, representam o povo de Minas
no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e
senhores, hoje, pela manhã, tivemos uma interessante e importante
reunião com o Secretário da Saúde, Dr. Marcus Pestana, que veio
trazer explicações às Lideranças desta Casa a respeito de sua Pasta
e da saúde pública do Estado.

Há cerca de 30 dias, dizia, nesta mesma tribuna, que o Governo
teria três preocupações mais urgentes. A primeira seria com a
segurança pública, para evitar que aconteça em Minas o que acontece
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em outros Estados, particularmente no Rio de Janeiro, onde a
população não sabe o que irá acontecer no momento seguinte; por
isso não sai de casa com tranqüilidade e não sabe se irá acordar no
próximo dia. A própria PM do Rio está acuada e intimidada.

E a escalada da violência está chegando também a Minas. Vários
policiais militares são mortos todos os meses, e a população encontra-
se apavorada, principalmente na Capital e nos grandes centros.
Felizmente, o Governador Aécio Neves lançou um plano de segurança
bastante ousado e moderno e, certamente, com a ajuda da sociedade
e dos municípios, o Estado terá um programa de assistência que
ajudará a população a superar este momento difícil.

A segunda preocupação seria com nossas estradas, principalmente
as de grande fluxo. E fundamental que o Governo insista no uso da
CIDE, imposto dos combustíveis, para a recuperação da malha viária
do Estado.

Ontem, vindo de Alienas, passei pela Rodovia Fernão Dias, talvez a
principal rodovia mineira, e pude notar que se encontra em estado de
degradação, ou seja, não está sendo conservada. Há vários pontos de
estrangulamento nessa importante rodovia brasileira, símbolo das
nossas estradas.

O Governo Aécio Neves continua a insistir, com muita propriedade,
para ter os recursos para a conservação das rodovias de grande fluxo
e para o programa de asfaltamento das vias de acesso a 215
municípios mineiros que se encontram na lama e na poeira.

O terceiro ponto seria a saúde. O Secretário Marcus Pestana
mostrou-nos a situação precária em que encontrou a Secretaria,
assim como as dificuldades que vem enfrentando para desenvolver
um programa mínimo.

Mas, em meio a tantas dificuldades, notamos que ocorreu a
retomada da cesta básica de medicamentos para os municípios, que
se encontra com seis remessas atrasadas. A nossa Secretaria já
resolveu o problema de uma delas. No final de abril, haverá a remessa
da segunda. Até o segundo semestre, estará em dia o fornecimento
dos medicamentos, principalmente para os pequenos municípios.

Falou-se da incrementação do Programa Saúde da Família. Sem
dúvida, trata-se de um dos mais importantes do País. Em breve se
tornará prioritário. Temos de desburocratizar o setor do PSF da nossa

rs



1128
Secretaria. Já presenciei verdadeiras vias sacras de Prefeitos que
vão do 120 andar para o 80, do 80 para o 70 e do 70 para o 20, sem
conseguirem a implantação do PSF em seus municípios. O outro
programa é o piso de atenção básica, que o Estado já está
encaminhando com acréscimo de 20%, para que os municípios
possam prestar a assistência básica ao seu povo.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Parabenizo-o por sua tala
tão importante. Hoje enviei uma carta ao Secretário Marcus Pestana,
porque recebi uma queixa, por telefone, de um colega de Sete
Lagoas, que opera a atacado, como eu fazia. Os médicos que
atendem à camada carente da população têm, muitas vezes, de
operar durante 24 horas. Esse meu colega dizia que, de 40 pedidos
de cirurgia, tem recebido o retorno, no dia 8, de apenas 8 AIHs; 32
pedidos ficam para o mês seguinte, mesmo os de pacientes com
doenças graves, como câncer. Assim, tem ficado impedido de
trabalhar.

Aproveito para comunicar que a UFMG está realizando o seminário
"A UFMG, o Mundo do Trabalho e a Inclusão Social", já que se
aproxima o Dia do Trabalhador. Esse colega que mencionei deseja
trabalhar e se vê incapacitado para isso, porque não recebe a AIH
para operar os pacientes de Sete Lagoas. A UFMG tenta promover a
inclusão social do que não trabalha por meio desse seminário, que
será realizado nos dias 24 e 25 de abril de 2003 no "campus". Nessa
oportunidade serão discutidos vários aspectos, inclusive os relativos à
área médica. Há médicos que desejam trabalhar, mas o material não
é encaminhado às suas mãos. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço ao Deputado Doutor
Ronaldo, simpático, eficiente e combativo, que representa tão bem
nossa Sete Lagoas. Cumprimento-o pelo seu trabalho. Sou
testemunha da sua luta e peregrinação em favor do povo de Sete
Lagoas e do povo que lhe outorgou o mandato de Deputado. Tenho a
certeza de que o seu trabalho é de toda a Casa. Sempre lhe daremos
respaldo, porque é bom ver um trabalho sério sendo desenvolvido
pelo colega do PDT.

E importante ressaltar estes três itens da nossa Secretaria da
Saúde: o medicamento, o PSF e o piso de atenção básica à saúde. O
PSF tem de ser desburocratizado. Essa nossa luta já dura muitos
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anos. Não é possível haver tanta dificuldade para se implantar um
programa; sua implantação deveria ser rápida. A Secretaria tem de
procurar os municípios para estimular a implantação desse programa.
Deixamos clara a importância de desenvolver alguns programas,
como o do equipamento de alguns hospitais que já estão concluídos e
o da redistribuição do piso para a alta complexidade.

Tivemos sinal verde para a implantação do serviço de alimentação
parenteral na Prefeitura de Montes Claros. Encontramos dificuldades
em Brasília no que se refere à liberação do teto. Porém, o Estado
garantirá o piso para implantar o programa de alimentação parenteral
em Montes Claros. São vitórias que acumulamos ao longo do
exercício do mandato. Tivemos ainda garantia da implantação da
Diretoria Regional de Saúde de Januária, por nós criada, no ano
passado, por intermédio de um projeto de lei. Faremos sua
complementação, criando os cargos, a fim de que Januária tenha sua
DAS. Lutamos também pela implantação da DAS de Pirapora. São
avanços importantes para todos nós.

Faço menção à cidade de Jaíba. De um lado cumprimento o povo de
Jaíba, seu Prefeito, Dr. Giovani, seus Vereadores, lideranças, pela
festa, talvez uma das mais representativas deste País, a Festa
Nacional da Banana, que se inicia na sexta-feira, dia 25, e estende-se
até domingo, dia 27. Trata-se de uma festa formidável, porque é do
trabalhador, do produtor rural. E a oportunidade que o produtor tem
para comemorar, mostrar seus produtos a todo o Estado, a todo o
País. Certamente terá o êxito das festas passadas. E a lia versão da
Festa Nacional da Banana. Parabéns ao Prefeito, Dr. Giovani, pelo
grande trabalho que vem realizando.

De outro lado, chamo a atenção, mais uma vez, para os problemas
agrários que estão acontecendo com o Projeto Jaíba. Já denunciei
desta tribuna que o Projeto Jaíba corre o risco de, na sua segunda
parte, parte empresarial - são mais 46.000ha que serão leiloados aos
empresários, a fim de que o Projeto Jaíba possa ser transformado,
efetivamente, no maior projeto de irrigação do hemisfério sul -, ser
invadido. Temos a Liga Operária Camponesa, o MST e alguns outros
movimentos que entendem ser um projeto público, que deve ser
invadido. Se isso acontecer, será um grande desastre para o Norte de
Minas.
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Estivemos no INCRA com o Dr. Marcos Helõnio, nosso ex-

companheiro, meu amigo, grande homem público. Mostramos-lhe a
necessidade de uma intervenção, de uma ação preventiva do INCRA.
Ele nos disse que representa, hoje, o instituto da reforma agrária e,
infelizmente, não tem condição de adquirir terras para fazer os
assentamentos rurais. Pergunto: como se faz reforma agrária neste
País, se o próprio Governo Federal, por meio do INCRA, não tem
como adquirir as terras? Isso é um verdadeiro estímulo às invasões.
As invasões vão continuar acontecendo, como estão acontecendo no
Norte de Minas.

Faço um apelo. Já expedimos oficio a todos os Deputados Federais,
ao Presidente Lula e a quem de direito, denunciando esse absurdo
que está prestes a acontecer no Projeto Jaíba.

Se, de um lado, temos a grande Festa Nacional da Banana, motivo
de orgulho e comemorações, por outro temos o Projeto Jaíba, prestes
a ser invadido por integrantes da Liga Operária Camponesa e do
MST. Todas essas invasões, todos esses movimentos estão
acontecendo aos olhos das autoridades federais, que estão
impotentes, observando o desmonte do maior programa de reforma
agrária existente no País. E o maior projeto de assentamento que
temos, com mais 46.000 hectares, que serão colocados à disposição
do empresariado mineiro, o que certamente vai gerar muito lucro e
divisas ao nosso povo. Muito obrigado.

+ - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Assembléia,
tivemos aqui, nos dias 14 a 16, o Fórum Técnico sobre a Reforma da
Previdência, agendado e discutido pelo Presidente Mauri Torres e
pelo Ministro Berzoini.

O Fórum foi um sucesso, com mais de 1.500 participantes. Foi um
espaço aberto às entidades para que manifestassem suas opiniões
em relação a esse tema tão importante, que envolve a todos, como
bem expressou a publicidade do Fórum: "Isso tem a ver com você,
isso tem a ver com o seu futuro".

Com a realização do Fórum, a Assembléia demonstrou, mais uma
vez, que está em sintonia com os problemas do País e aberta à
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participação da sociedade, assim como o Presidente e a Vice-
Presidente da Comissão do Trabalho, Deputada Marília Campos, os
Deputados André Quintão e Adelmo Carneiro Leão, que propuseram
esse Fórum para que discutíssemos a questão da Previdência junto
com as entidades que nos ajudaram a organizar o evento.

Após várias reuniões com as entidades, ficou estabelecido que uma
comissão de representantes elaboraria um documento que sintetizaria
as propostas surgidas na discussão. Assim, foi elaborado o
documento final, que será entregue ao Ministro no dia 13 de maio, às
14 horas, quando o receberemos.

Registro também a participação da Deputada Ana Maria, membro da
Comissão do Trabalho.

O Fórum foi marcado pela bipolaridade de opiniões. De um lado, as
entidades e servidores posicionaram-se radicalmente contra a reforma
do regime próprio dos servidores públicos, alegando que as mudanças
implementadas em 1998 pela Emenda n° 20 seriam suficientes para
reequilibrar o sistema, bastando apenas maior controle sobre o desvio
dos recursos da seguridade social para outras áreas.

No lado oposto, técnicos do Governo defenderam a necessidade da
reforma, tendo em vista que o crescente envelhecimento da
população vem alterando a pirâmide etária brasileira, de modo a
gerar, a cada ano, mais aposentados e menos servidores ativos, o
que causará, em longo prazo, a falência do sistema previdenciário.

Não devemos espantar-nos com essas divergências, pois a
democracia é assim mesmo, não existe idéia única, posição
dominante. A expectativa agora é que o Governo esteja sensível a
isso e envie ao Congresso proposta que contemple os dois lados da
questão.

Nesse sentido, a tarefa da Comissão do Trabalho não se encerrou
com o Fórum. Aprovamos, na Comissão, requerimentos para que
possamos discutir, em várias regiões de Minas Gerais, a questão da
Previdência. Acompanharemos toda a tramitação da matéria em
Brasília e poderemos dar contribuição concreta, por meio de
articulação com a bancada federal mineira.

Para o dia 13 de maio, foi sugerida a presença do Presidente da
Câmara e do Líder do Governo, para que possamos entregar o
documento e discutir com os servidores a questão da Previdência.
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Portanto, a contribuição desta Casa é uma carta de Minas,
documento-síntese que será entregue nas mãos do Ministro Berzoini,
no dia 13.

Já me posicionei quanto à questão da taxação dos inativos, que
seria a partir dos R$2.400,00. Debatemos, inclusive, no Fórum a
questão dos mais de 40 milhões de brasileiros que não têm
participação previdenciária nem recebem dos governos estaduais,
federal e municipais. Foi discutida a taxação da riqueza, sugerindo
que aqueles que têm poder maior poderiam contribuir.

Parabenizo a gerência, na pessoa do Juscelino, e agradeço à
Comissão que nos assessorou. Fizemos um trabalho com a
participação de especialistas na questão da Previdência.

Nesse feriado, visitei algumas cidades, como Corinto e Várzea da
Palma. Na sabatina que fizemos na Casa com o Cel. Renato,
discutimos a questão de algumas estradas de Minas Gerais.

A BR-135, entre o trevo da BR-040 e Montes Claros, transformou-se
em corredor da morte. Solicitamos ao Presidente do DER algumas
intervenções, porque as pessoas corriam risco de vida. Em audiência
pública realizada em Montes Claros, foi assinada uma ordem de
serviço. Na região de Curvelo a São José da Lagoa, constatei
verdadeiras crateras. Atendendo a nossa solicitação, o DER fez a
operação tapa-buracos. No entanto, de Curvelo a Corinto, Augusto de
Lima e Buenópolis, só encontramos buracos. Não entendemos por
que fizeram somente a metade do serviço. As pessoas que não
conhecem a região correm risco de vida se viajarem à noite. A
operação tapa-buracos é urgente. Alguns trechos precisam ser
refeitos. Além do asfalto, a sinalização está precária; o mato toma
conta das faixas.

Portanto, requeremos ao DER tais correções. Durante essa viagem,
no trecho de Curvelo a Corinto, contei 19 veículos parados no
acostamento, porque os pneus estavam furados, devido ao grande
número de buracos. Fica, então, registrada a posição deste
parlamentar. Como já disse, encaminhei requerimentos ao DER e ao
Secretário de Transportes, a fim de que selam feitos serviços de
emergência no local.

O Deputado Doutor Ronaldo (em aparte) - Apoio totalmente as suas
reivindições. No último final de semana, passei pela estrada que vai
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até Diamantina. Está uma verdadeira maravilha. Não existem
buracos, e não vi qualquer acidente. Mas o contrário acontece na BA-
135.

Aproveito este aparte para manifestar solidariedade aos familiares
das vítimas do naufrágio ocorrido em Cabo Frio, desastre horroroso,
causado pela falta de responsabilidade dos que tinham obrigação de
preservar a vida daquelas pessoas. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Agradeço, Deputado Doutor Ronaldo.
Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
• Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia. Vários colegas nos precederam,
manifestando o que pensam e cobrando determinadas atitudes.
Algumas procedem, como a recuperação das nossas rodovias. E
lógico que, aqui, o parlamentar está cobrando. Não temos a caneta
nem somos donos dos recursos para resolver essas questões com
rapidez e urgência. Ao mesmo tempo, temos funções importantes, das
quais não podemos abrir mão. Resumidamente, direi o que me trouxe
a esta tribuna no dia de hoje.

O maior problema do País é a carência de recursos financeiros para
aplicação em políticas sociais e de infra-estrutura. Nosso orçamento,
ao longo dos anos, parece um "cobertor São Tomé", ou seja, um
cobertor curto; se você cobre a cabeça, os pés ficam descobertos e
vice-versa. Alguma coisa podemos fazer, ao cumprirmos nosso papel
de fiscalizadores e cobrarmos transparência e seriedade com a coisa
pública. Gastar indevidamente e não ter cuidado com o erário é
grande fonte de diminuição dos recursos.

Tenho a certeza de que todos vocês leram notícia recentemente
divulgada por jornal de grande circulação referindo-se ao prejuízo
causado aos cofres de Minas pelas privatizações dos Bancos BEMGE
e Credireal. Foi algo em torno de R$428.000.000,00. Como membro
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa,
estudei profundamente o assunto. Foi publicado no "Diário do
Legislativo" de 27/6/2000, resultado de CRI realizada nesta
Assembléia. Seu relatório final apontava uma série de irregularidades
no saneamento desses Bancos, visando à privatização. Naquela
época, para salvar R$119.000.000,00 do Credireal, o Estado aplicou
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R$1.200.000.000,00. E para sanear o BEMGE, aplicou
R$1.700.000.000,00 para salvar R$522.000.000,00. O mais grave não
é isso. Os acionistas minoritários não contribuíram proporcionalmente
para sanear os Bancos, mas participaram na divisão dos ativos.

Outra irregularidade verificada: houve grande favorecimento ao
BEMGE, repassado também ao Itaú, instituição não estatal. Para
efetuar os pagamentos que hoje são de exclusividade do ltaú, o
Estado paga quantia superior à de mercado. E ainda: antes de efetuar
esses pagamentos, os recursos ficam dois dias nos caixas dos
Bancos. Se não bastasse, os tributos pagos no ltaú ficam alguns dias
nos seus cofres antes de serem repassados ao erário. Somente a
aplicação financeira desses recursos seria suficiente para suprir
gastos com os serviços de pagamento dos funcionários e dos
pensionistas do Estado.

O relatório também citou o contrato firmado pelo BDMG e o
consórcio composto pelo Banco Pactua[ e outros, com o objetivo de
elaborar avaliação prévia dos dois Bancos. Foram apontadas
suspeitas nessas contratações.

Na época, o relatório foi votado nesta Casa e foi pedido que se
encaminhasse ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e ao
Governo do Estado. Hoje percebemos que o Governador Itamar
Franco, à época, por decreto, constituiu uma comissão para fazer
auditagem, a qual mostra esse prejuízo de R$428.000.000,00. Essa
responsabilidade é nossa, pois a função de fiscalizar é nossa, não é
nenhum favor que fazemos. Diante disso, protocolei um pedido
dirigido à Mesa, para que seja nomeada uma comissão especial a fim
de que se cobre do Ministério Público e do Tribunal de Contas o que
fizeram e como estão os encaminhamentos. Deve-se cobrar também
do Governo do Estado, que é obrigado, por lei, a zelar pelo que é
público. Que se nomeie essa comissão o mais rápido possível para
que o Legislativo possa cumprir seu papel! Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Chico
Simões, na condição de Presidente da comissão especial que
examinou os contratos efetuados pelo BDMG e pelo Projeto SOMMA,
e nenhum deles apresentou irregularidades, essa Presidência sugere
a V. Exa. que por meio de comissão especial não se chegará a lugar
algum. O ideal seria uma CPI que tratasse desse assunto com maior
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profundidade. É essa a sugestão que a Presidência dá a V. Exa.

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, entendemos
perfeitamente a orientação de V. Exa. Quando propus essa comissão
especial, havia pensado em CPI, mas levei em consideração o fato de
já ter havido CPI nesta Casa, com conclusões. Lendo o Regimento
Interno, concluí que nos autoriza, a princípio - se estiver errado!
corrijam-me -, a pedir comissão especial para averiguar o
encaminhamento, não outra CPI. Na verdade, isso já foi provado por
esta Casa e aprovado por este Plenário. Quando solicitei essa
comissão especial foi simplesmente para averiguar, PO5, tendo em
mãos dados novos dessa auditoria e havendo fato novo,
encaminharemos para a CPI. Se concordar, peço que conduza dessa
forma.

O Sr. Presidente - Deputado Chico Simões! a Presidência fez uma
sugestão a V. Exa. Mas, pelo seu pronunciamento, há fato relevante,
novo, que não consta em seu requerimento: o novo contrato firmado
entre o Governo anterior e o Banco ltaú. Não havia vencido esse
contrato. Antes de seu vencimento, que era de cinco anos por ocasião
da venda, houve acordo. Como essa questão não constava do
requerimento ! a Presidência sugeriu o encaminhamento com esse fim.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Ouvi a exposição do
Deputado Chico Simões e a intervenção de V. Exa., e considero a
situação extremamente grave. Denunciei da tribuna e encaminhei
documento ao Ministério Público solicitando providências, porque não
sei se chega à beira do estelionato o que aconteceu no Governo
anterior com relação à prorrogação do contrato com o Banco ltaú. Um
ano e meio antes de terminar, porque não terminaria no Governo
Itamar Franco, que, sem licitação, prorrogou o contrato - se não me
engano - por mais dez anos. Um negócio escuso e mal explicado.
Cabe, sem dúvida, ação do Poder Legislativo para esclarecer essa
questão.

Criar mais uma CPI, talvez para o caso específico da prorrogação do
mandato, é cabível. Quanto às outras irregularidades levantadas e
encaminhadas ao Ministério Público, temos comissões que têm
autoridade para cobrar dos órgãos encarregados atitude e ação. O
Poder Legislativo fez o seu papel, levantou, identificou as
irregularidades e as apresentou, exigindo providências do Ministério
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Público, do Tribunal de Contas e até mesmo do Executivo, no
passado. Nada aconteceu.

O Poder Legislativo, talvez até mesmo pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, tem plenas condições de
fazer isso. Concordo que é preciso rever a Comissão Especial no
Regimento Interno. Ou delegamos a uma comissão permanente que
tome providências e investigue, ou constituímos CPI. Comissão
Especial é o meio do caminho. Nunca vi bons resultados vindos dela.
Dentro do limite constitucional dado à Comissão e aos parlamentares,
acredito que deveria haver cobrança. Mais do que isso, certo seria
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
permanentemente, cobrasse e fizesse o levantamento de todas as
apurações das CPIs. Aliás, que se cobrasse do Ministério Público e do
Tribunal de Contas medidas cabíveis. Muito obrigado.

O Deputado Chico Simões* - Preocupam-me as nossas funções de
fiscalizar e legislar. Mas ainda mais, como cidadão, essa última
atribuição. Esta não é só a função que nos é imposta, mas é o que
representamos na democracia. E duro ouvir que toda CPI termina em
"pizza". De tato, com raras e honrosas exceções, a maioria termina.
Por quê? Porque acreditamos que nosso papel termina quando o
relatório final é votado pelo Plenário. Não pode ser assim. Faço parte
da Comissão de Fiscalização Financeira. Acredito que quem
determinou a ida do resultado da CPI para o Tribunal de Contas, o
Ministério Público e o Estado não foi a Comissão mas, sim, o
conjunto, ou seja, o Plenário, o Poder Legislativo.

Por isso, até para resguardar o nosso Poder e respeitá-lo, esta Casa
tinha de formar uma comissão aprovada por nós, para que, em nome
de todos, fosse possível cobrar o resultado de maneira efetiva. Neste
momento, não estou falando a respeito do ocorrido com o Banco ltaú.
Não que não queira ir atrás, fiscalizar e procurar o que deve ser feito.
Estou pedindo esclarecimentos sobre o que saiu na imprensa, que é o
fato novo desse prejuízo. Gostaria de ter em mãos esse relatório, a
fim de que pudéssemos nos fundamentar para passos posteriores. E,
em nome deste Plenário e desta Casa, cobro o que foi feito pelos
órgãos aos quais o Plenário mandou as informações. Perdoe-me a
veemência, mas tenho grande carinho pelo Poder Legislativo.
Defendo a democracia representativa, mesmo sabendo que não é
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ideal, mas é a melhor maneira de se viver. Insisto no requerimento
da constituição da comissão, para, de maneira isenta e determinada,
seguir os passos desta Casa, a fim de que mais uma CRI não termine
em "pizza". Além disso, que não cruzemos os braços após cumprir o
nosso papel e mandar às instituições, que nada fazem.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Chico
Simões, o seu requerimento será apreciado oportunamente.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Foi bom trazer à tona
essa discussão para que possamos analisar a questão.

Tenho o maior respeito pelas CPIs, O jargão de que as CRIs desta
Casa sempre "terminam em pizza" constitui repetição de frases por
alguém que nunca participou efetivamente de uma CPI.

E importante entender o alcance do poder do Deputado. O que
fazemos é uma apuração minuciosa, uma acareação entre partes,
uma exposição constante do Poder Legislativo e dos membros
envolvidos na CRI. Muitas vezes, o resultado prático não depende de
nós.

Participei da CRI que analisou o problema do narcotráfico em Minas
Gerais. Foi uma das piores épocas que vivi - sofri ameaças, recebi
telefonemas anônimos, vi membros da minha família sendo
ameaçados, houve tentativa de me intimidar e de me afastar do
processo. Mesmo com muitas dificuldades, conseguimos levar adiante
a CRI.

Quando se encaminha o relatório final de uma CRI ao Tribunal de
Contas, às Polícias Militar e Civil, ao Governador do Estado, ao
Presidente da República e a quem quer de direito, encerra-se a
participação do parlamentar. Não há como monitorar os resultados
como a comissão gostaria.

Essa CRI, especificamente, apurou os fatos, e os parlamentares que
dela participaram fizeram um trabalho bem feito - inclusive com
posicionamento do PT, que estava brilhantemente presente.

Não há necessidade de se constituir comissão especial para cobrar
resultados de uma CRI. Isso seria uma exposição do parlamento, uma
demonstração de fraqueza de um trabalho realizado. Nesta Casa há a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que tem todo o
direito e total obrigação de agir em relação a essa questão.
Seria cair no ridículo votarmos na constituição dessa Comissão
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Especial.

Por omissão do Tribunal de Contas e de autoridades do Estado,
estamos à mercê de denúncias, como essa que apareceu na grande
imprensa mineira.

Com o devido respeito ao Deputado Chico Simões, a Mesa não
poderia receber esse requerimento. Seria uma exposição ao ridículo
de toda a Assembléia. A Mesa poderia, então, encaminhá-lo à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que poderia
acionar o Ministério Público e a Promotoria Pública, cobrando
resultados do Governo e nos resguardando. A Mesa estaria
cometendo um gravíssimo erro ao constituir comissão especial para
cobrar resultados de uma CPI instituída na legislatura passada, cujos
trabalhos já foram arquivados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência acata a
sugestão do Deputado Carlos Pimenta e esclarece que ainda não foi
decidida a questão do requerimento do Deputado Chico Simões.

O Deputado Chico Simões* - Era o que tinha a dizer. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Flêmolo Aloise) - 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.

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 481 e 482/2003, da Comissão de Educação; e

483/2003, da Comissão de Meio Ambiente. 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 4 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos
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n os 322, 395 e 397/2003, do Deputado Chico Simões, 349 e
35012003, do Deputado Domingos Sávio, 358 e 360/2003, da
Deputada Maria Olivia, 414/2003, do Deputado Doutor Viana, 425 e
426/2003, da Deputada Manha Campos, e 427/2003, do Deputado
Weliton Prado; de Meio Ambiente - aprovação, na & Reunião
Ordinária, dos Requerimentos n os 398/2003, do Deputado Chico
Simões, e 401/2003, do Deputado Doutor Ronaldo; e de Turismo -
aprovação, na 6 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 399/2003,
do Deputado Djalma Diniz (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados
Luiz Fernando Faria - informando sua filiação ao PSDB; Márcio
Passos - informando sua filiação ao PL; Rêmolo Aloise - informando
sua filiação ao PL; Irani Barbosa - informando sua filiação ao PL;
Roberto Ramos - informando sua filiação ao PL; Alberto Bejani -
informando sua filiação ao PL; e Dinis Pinheiro - indicando o Deputado
Alberto Bejani para Vice-Líder do PL (Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira

Júnior solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.406/2002.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Leonardo Moreira e

Maria José Haueisen em que solicitam a constituição de comissão
especial para proceder a estudo sobre atuação dos órgãos ambientais
na prevenção de acidentes e atividades de risco, bem como para
avaliar o sistema ambiental e propor medidas para sua melhoria. Com
a palavra, para encaminhar a votação,a Deputada Maria José
Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
aproveito a oportunidade para dizer que nos dias 25 e 26 de abril
haverá, em Belo Horizonte, um encontro mineiro da rede de ONGs da
mata atlântica.

Hoje é o Dia Internacional da Terra. A ONU pediu que nesse dia
fosse lembrado, principalmente, os problemas decorrentes do mau
uso da água. Se a água ainda existe com fartura em nosso País e
sobretudo em nosso Estado, considerada a "caixa d'água" do Brasil,
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nos países europeus a escassez já preocupa. A água é um bem
que pode se tornar cada vez mais escasso.

Aproveito esse requerimento para discutirmos não apenas o
problema de Cataguases. Uma CRI limitaria nossa discussão, e não
nos interessa um trabalho de caça às bruxas ou ficar buscando
culpados numa hora tão grave. Por isso, eu e o Deputado Célio
Moreira achamos melhor que se constituísse uma comissão especial
para discutir outros problemas ligados ao meio ambiente.

Aproveito a oportunidade para falar de um problema que está me
preocupando muito. A Alemanha disponibilizou recursos para a
preservação da mata atlântica. Sabemos o quanto é importante que a
mata nativa seja conservada e garantida. O que muito incomoda é o
trabalho que está sendo feito na região do Jequitinhonha e do Mucuri,
para a plantação de eucalipto. Aquelas regiões - especialmente a do
Mucuri, que já sofreu uma enorme devastação, tendo perdido quase
todas as suas matas - estão agora com programa da Aracruz e da
Bahia-Sul, que comprarão terras na região para formar latifúndio para
plantação de eucalipto, o que é um perigo, pois sabemos que isso
representa um incentivo ao êxodo rural, já que absorve mão-de-obra
apenas na época da plantação. Até para cortar o eucalipto já existem
máquinas apropriadas. Haverá destruição do ecossistema, porque os
pássaros desaparecerão e as pragas tomarão conta de qualquer
lavoura plantada ali. Será a continuidade do desmatamento, atingindo
inclusive a mata atlântica no pouco que lhe resta. Há ainda um
problema maior: acabam-se as nascentes dos rios e dos córregos.
Sabemos como a água é sugada pelo eucalipto, que tem raízes
profundas, sobretudo no início da plantação ou quando a árvore
começa a crescer. Está havendo uma movimentação organizada, com
o apoio de Prefeitos da região do Mucuri, inclusive o de Nanuque e o
da minha cidade, interessados no plantio do eucalipto. O mais grave é
que havia uma lei municipal determinando que somente 6% da área
poderia ser destinada ao plantio de eucalipto.

Essa porcentagem foi reduzida, depois de certo tempo, para 3%.
Recentemente, a Câmara de Vereadores de Nanuque aprovou lei que
eleva esse índice para 20%, aumentando consideravelmente o
tamanho da área que pode ser desmatada, e de onde pode ser
retirada qualquer outra plantação para ser substituída pelo eucalipto.
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A compra que a Aracruz está fazendo nas regiões do Mucuri e

do Jequitinhonha não tem medida, porque para eles não há preço que
iniba qualquer compra. Pagam o que o dono da terra pedir. O que
interessa é plantar eucalipto, o máximo possível. Estão sendo
organizados latifúndios por essas duas grandes empresas, que
querem cuidar da celulose.

Não somos contra o progresso. Não achamos que não deva haver
plantação de eucalipto ou de qualquer outra coisa, mas sabemos do
perigo da monocultura. Mais ainda, o preço que estão pagando pela
terra é irrecusável. Não há pequeno proprietário que não se renda,
não entregue as suas terras e saia da região. Não estão preocupados
- nem mesmo os Prefeitos interessados - em saber se o
desenvolvimento econômico é sustentável ou não.

E preciso que nós, responsáveis por modificar essa situação, nos
conscientizemos de que não interessa só o desenvolvimento
econômico, porque as gerações futuras precisam continuar tendo
água e terra em condições de ser cultivada.

Faço mais uma vez essa denúncia, de público. Já encaminhei essa
denúncia ao Secretário dem Meio Ambiente, Dr. José Carlos
Carvalho; e numa reunião, com a presença do Dr. limar, da FEAM, de
pessoas ligadas ao IGAM e de outras autoridades ligadas ao meio
ambiente. Hoje, estou no Plenário fazendo esta denúncia, que acho
gravíssima, sobretudo para as regiões do Mucuri e do Jequitinhonha.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado José Henrique solicitando que o Projeto
de Lei n° 601/2003 seja distribuído à Comissão de Turismo. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva pleiteando sejam
solicitadas informações à Superintendência Regional do Banco do
Brasil em Minas Gerais em relação ao procedimento de cobrança do
Seguro Obrigatório Rural sobre os financiamentos liberados por
aquela instituição financeira para o custeio agrícola da safra de 2003.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Deputada Lúcia Pacífico em que solicita pedido de
informações à Gerência de Fiscalização da Secretaria Municipal de
Coordenação de Gestão Regional Leste sobre uma obra irregular
situada na Rua Bocaíuva, 120, no Bairro Santa Tereza. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Leonardo Quintão em que pede sejam
solicitados ao Diretor-Geral da Empresa de Transporte e Trânsito de
Belo Horizonte S.A. as seguintes informações sobre táxis: qual é o
número de concessões de transporte por táxi em Belo Horizonte,
divididos em táxi especial e táxi comum? Qual é o número de
empresas gerenciadoras de frotas de táxis em Belo Horizonte? Qual é
o número de táxis que compõem a frota das empresas supracitadas?
Qual é o quantitativo de concessionários (permissionários), dividido
por pessoa jurídica e pessoa física? Solicita ainda cópia do processo
administrativo e parecer jurídico que fundamentou a concessão
(permissão do transporte por táxi em Belo Horizonte). Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos pleiteando seja
encaminhado oficio ao Conselho de Ética da OAB - Seção Minas
Gerais solicitando a apuração de possíveis irregularidades na conduta
profissional dos seguintes advogados: Luiz Gustavo de Andrade
Paiva, Fernando Martins de Jesus, Jair Mendes Bueno e Edson
Cardoso Miranda. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Meio Ambiente pleiteando seja
encaminhado ofício à Ministra de Estado do Meio Ambiente, Sra.
Marina Silva, solicitando, informações sobre a liberação de recursos
do Programa Nacional de Despoluição de Bacias - PRODES -, do
Ministério do Meio Ambiente, para os projetos aprovados na área de
atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba,
especialmente nos Municípios de Ipatinga, Timóteo e Coronel
Fabriciano. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.

Requerimento da Comissão do Trabalho em que solicita seja
enviado ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -, a
fim de obter informação acerca dos débitos, inscrições em dívida ativa
e outros ónus da Fundação de Assistência Médica de Urgência de
Contagem junto ao referido Instituto. Solicita ainda um histórico dos
acordos de renegociação de dívidas firmados nos últimos quatro anos.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão dos Transportes pleiteando seja
enviado ofício ao Coordenador Regional do DNIT solicitando os dados
estatísticos dos acidentes ocorridos no trecho da BR-354, próximo à
cidade de Formiga. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
pleiteando seja enviado oficio a todas as agências regionais mineiras
da CEF solicitando a relação dos contratos cancelados do Orçamento
Geral da União, tendo como beneficiários os municípios mineiros,
referentes ao exercício 2002-2001. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Presidente da Comissão Especial dos Convênios
com a União pleiteando seja enviado ofício a todas as Prefeituras do
Estado de Minas Gerais solicitando as seguintes informações: se
existem obras conveniadas a partir de 2001 e inviabilizadas pelo
Decreto n° 4.594, de 13/2/2003, que dispõe sobre a realização de
Despesas Inscritas em Restos a Pagar no exercício de 2002 e dá
outras providências; em caso afirmativo, pede-se informar qual a
situação das obras hoje, seu valor e o órgão repassador dos recursos.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
pleiteando seja enviado oficio ao Fundo Nacional de Saúde, aos
Ministérios da Integração Nacional, da Cultura e da Previdência e
Assistência Social solicitando a relação de todos os empenhos
emitidos em favor dos municípios mineiros relativos ao Orçamento
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Geral da União, exercício de 2002. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial dos Convênios com a União
pleiteando seja enviado oficio à Fundação Nacional de Saúde
solicitando a relação dos empenhos emitidos em favor dos municípios
mineiros referentes às emendas parlamentares ao Orçamento Geral
da União para o exercício de 2002, bem como os empenhos, tendo
como beneficiários os municípios mineiros, referentes ao Projeto
Alvorada de Minas, no mesmo orçamento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 222/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando ao
Secretário de Esportes que informe a essa Comissão se há, na
Secretaria, algum diagnóstico sobre a situação do trabalho infantil do
Estado. 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° 222/2003 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabahos.

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

a discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
15.471, uma vez que este permaneceu em ordem do dia para
discussão por seis reuniões.

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

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 23, 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 seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
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TRIBUNAL DE CONTAS, EM 10/4/2003

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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
à discussão e votação de proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício do Conselheiro Moura e Castro, encaminhando
cópia das notas taquigráficas de seu pronunciamento na sessão do
dia 12/3/2003, no Tribunal de Contas. A Presidência solicita que sejam
distribuídas cópias aos membros da Comissão e que a documentação
seja encaminhada à Consultoria, para análise técnica, O Deputado
Antônio Carlos Andrada, com a palavra, apresenta dois
requerimentos. No primeiro, pleiteia sejam solicitadas ao Presidente
do Tribunal de Contas as informações que menciona, referentes a
funcionários desse órgão e a serviços realizados por eles. Colocado
em votação, fica aprovado o requerimento com as emendas
apresentadas. No segundo requerimento, o Deputado Antônio Carlos
Andrada solicita sejam convidados a participar de reunião desta
Comissão as pessoas que menciona. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente informa que o teor desta
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos,

Sala das Comissões, 8 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Carlos

Andrada - José Henrique - Rogério Correia.	-
ATA DA 3 REUNIAO ORDINARIA DA COMISS ÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA, EM 7/4/2003
Às 1h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Alberto Bejani, Sargento Rodrigues e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani
Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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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 na
pauta e ouvir os Srs. Agílio Monteiro, Subsecretário de Administração
Penitenciária; Cel. Alvenir José da Silva, Administrador da
Penitenciária Nelson Hungria; Adriana Lemos Fonseca Moreira
Barbosa e Carlos Alberto Isoldi Filho, Juiza e Promotor da Vara de
Execuções Penais de Contagem, respectivamente, e comunica o
recebimento de ofícios da Sra. Adriana Lemos Fonseca Moreira
Barbosa e do Sr. Carlos Alberto Isoldi Filho, informando que não
poderão comparecer à reunião devido a audiências anteriormente
agendadas. A Presidência registra a presença dos demais convidados
e dos Srs. André Estevão Ubaldino, Procurador responsável pela
Promotoria de Combate ao Crime Organizado; Cláudio Roberto
Pessoa Dornelas, Chefe da Delegacia de Prevenção e Repreensão a
Entorpecentes da Policia Federal; Otávio Augusto Martins Lopes,
Promotor da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte; José
Karan. Superintendente de Segurança e Movimentação Penitenciária
da Secretaria de Defesa Social; Paulo Roberto Ferreira, Corregedor
da Secretaria de Defesa Social, e Marcos Terrinha, Presidente do
Sindicato dos Agentes Penitenciários de Minas Gerais, e concede a
palavra ao Deputado Irani Barbosa, que aborda os problemas de
segurança pública em Ribeirão das Neves. Passa-se à 2° Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 324, 329 e
33012003. Passa-se à 30 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Rogério Correia, solicitando sejam ouvidos nesta reunião,
além das autoridades convidadas, os outros presentes; e lrani
Barbosa, em que solicita que esta Comissão analise o relatório
apresentado por ele quando na CPI do Sistema Prisional, bem como o
relatório final dessa Comissão. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a situação da

rÀ'



1147
Penitenciária Nelson Hungria apôs os acontecimentos do dia
23/4/2003, quando ocorreu a fuga de oito presos. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. 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 abril de 2003.
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Rogério Correia -

Leonardo Moreira.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 8/4/2003
As 9h30min, 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 discutir e votar proposições da Comissão e acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designa os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 168 e 237/2003
(Deputada Ana Maria); 199/2003 (Deputado André Quintão); 77/2003
(Deputada Manha Campos); 220/2003 (Deputado Pinduca Ferreira).
Após, avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n°218/2003. Passa-se à
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado
Céhio Moreira transfere a Presidência ao Deputado André Quintão e
apresenta requerimento em que solicita seja retirado da pauta o
Requerimento n° 93/2003, o que é aprovado. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n o

s 257 e
281/2003. Passa-se à 3o 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



1148
Deputados Sargento Rodrigues, solicitando que seja enviado
ofício ao Governador do Estado pedindo providências em relação às
mortes ocorridas em razão do trabalho prestado por terceirizados à
CEMIG; Manha Campos e Chico Simões, em que solicitam sejam
pedidas ao Presidente do INSS informações acerca dos débitos,
inscrições em dívida ativa e outros ônus da Fundação de Assitência
Médica e de Urgência de Contagem junto ao referido Instituto e seja
apresentado um histórico dos acordos de renegociação de dívidas
firmados nos últimos quatro anos; Durval Angelo, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Direitos Humanos, destinada a audiência pública, com a finalidade de
obter esclarecimentos sobre a demissão do Sr. Juarez da Silva
Chaves, ex-metalúrgico da Fiat Automóveis. O Deputado Célio
Moreira passa a Presidência à Deputada Ana Maria e apresenta
requerimentos em que solicita seja formulado apelo aos Presidentes
da Fundação João Pinheiro e da Associação Mineira de Municípios
com vistas à indicação de um titular e de um suplente para compor a
comissão especial encarregada de definir as diretrizes metodológicas
para a elaboração do índice Mineiro de Responsabilidade Social-
IMRS. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados por
unanimidade. Reassumindo a direção dos trabalhos e cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - André Quintão.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 8/4/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Domingos Sávio, Jô Moraes, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Paulo Piau e Rogério Correia.
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
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reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a situação atual
dos contratos entre a CEMIG e a empresa norte-americana AES e a
dívida da AES com o BNDES e a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
telegrama do Senador Hélio Costa, justificando sua ausência na
reunião em virtude de compromissos agendados anteriormente;
ofícios do Diretor da AES Communications Rio de Janeiro Ltda.,
esclarecendo que essa é uma empresa prestadora de serviços de
telecomunicações e alegando desconhecimento em relação aos
contratos com a CEMIG; do Presidente do BNDES, justificando sua
ausência na reunião com base no dever jurídico de sigilo a que está
submetida essa instituição. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto citado.
Registra-se a presença dos Srs. Djalma Moraes, Presidente da
CEMIG, e Alexandre Heringer Lisboa, Diretor do Sindicato dos
Engenheiros de Minas Gerais, representando o Sr. Marcelo Correia,
Presidente do SINDIELETRO, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Em seguida, a Presidência verifica, de plano, a ausência de quórum
para votação da matéria constante na pauta. 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, 22 de abril de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes -

Leonardo Quintão.
ATA DA 5 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 8/4/2003
As 141h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gil Pereira, Djalma Diniz, Laudelino Augusto e Sidinho do Ferrotaco.
Está presente, também, o Deputado Paulo Piau. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado



1150
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 ouvir convidado que prestará
esclarecimentos sobre os contratos firmados entre o BDMG e
Prefeituras, para liberação de recursos do Fundo SOMMA. Passa-se à
P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 33/2003 (relator: Deputado Sidinho do
Ferrotaco, em virtude de redistribuição) com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão do parecer
do relator, Deputado Laudelino Augusto, que conclui pela aprovação,
no 1° turno, do Projeto de Lei n° 28/2003 e pela rejeição da Emenda
n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente defere o
pedido de vista do Deputado Sidinho do Ferrotaco. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
271, 272, 280, 282 a 312, 315, 316, 320, 331 a 347, 351 a 353, 355
361 e 369/2003. 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 que
o Sr. Ulisses Gomes de Oliveira Neto, Vereador à Câmara Municipal
de ltajubá, seja ouvido nesta reunião; e Sidinho do Ferrotaco, em que
solicita sejam pedidas ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Coordenador
Regional do DNIT informações sobre os dados estatísticos de
acidentes ocorridos no trecho da BR-354 próximo à cidade de
Formiga. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados. Registra-se a presença dos Srs. José Augusto Trópia
Reis, Vice-Presidente, e Mário José Ferreira, Diretor de Departamento
do BDMG, 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,
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conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalciever Lopes - Laudelino Augusto -

Sidinho do Ferrotaco.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 8/4/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalciever Lopes, Ana Maria, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva,
Leonidio Bouças e Weliton Prado, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Chico Simões e Laudelino
Augusto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Leonídio Bouças, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a debater a situação da Universidade
do Vale do Sapucai - UNIVAS - e registra a presença dos Srs. Bilac
Pinto, Secretário de Estado da Ciência, da Tecnologia e do Ensino
Superior; Arthur Bittencourt, Reitor da UNIVAS; Isaías Pachoal, Pró-
Reitor de Ensino; André Luiz Gouveia, Diretor Técnico do Hospital
Universitário; Antônio Mauro Vieira, Coordenador do Curso de
Medicina e representante dos professores em greve; Carlos Henrique
Viana, professor de Cardiologia; João Luiz da Silva, professor de
Psicologia, e Rafael Djouki, Presidente do Diretório Acadêmico.
Encontram-se também presentes os Srs. Eduardo Santa Cecília,
assessor do Secretário; e Antônio Teodoro Mendes, Vereador à
Câmara Municipal de Pouso Alegre. O Presidente concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente submete a votação e é aprovado
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita uma
visita da Comissão ao Conselho Estadual de Educação para tratar da
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matéria. O Secretário Bilac Pinto sugere, sendo acatado por
todos, a formação de uma comissão com representantes dos alunos,
dos professores e da Reitoria para, até a próxima semana, elaborar
uma agenda de trabalho que vise a modificar a atual situação da
universidade. 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, 16 de abril de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Maria Tereza Lara.
ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 9/4/2003
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, José Milton, Doutor Ronaldo e Márcio Passos,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Biel Rocha, Marília Campos, Olinto Godinho e Paulo Piau.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Márcio Passos, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir o Secretário de Meio Ambiente, Sr. José
Carlos Carvalho, que fará explanação sobre as políticas públicas
dessa Secretaria e dos demais órgãos públicos de defesa do meio
ambiente. Na condição de autora do requerimento que motivou a
reunião, a Deputada Maria José Haueisen tece as considerações
iniciais e registra a presença dos Srs. José Carlos Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente, Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-
Geral do IGAM, Célio Vale, Diretor de Pesca e Biodiversidade do IEF,
Joaquim Martins, Assessor Jurídico da FEAM e Carlos Antônio
Ricardo, Cônsul aposentado do Brasil. Logo após passa a palavra aos
convidados, cada um por sua vez, para que façam suas exposições.
Em seguida, a Presidente agradece a presença dos convidados e
suspende a reunião por 5 minutos para que eles se retirem. Reabertos
os trabalhos, passa-se à discussão e à votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
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aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e
Laudelino Augusto em que solicitam reunião para debater em
audiência pública a exploração excessiva de água mineral no
Município de São Lourenço pela empresa Nestlé Pure Life; Chico
Simões em que requer seja enviado ofício à Ministra do Meio
Ambiente solicitando informações sobre a liberação de recursos do
Programa Nacional de Despoluição de Bacias - PRODES -, do
Ministério do Meio Ambiente, para os projetos aprovados na área de
atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba; e à
Secretaria de Meio Ambiente e à FEAM solicitando providências e
estudo de denúncias apresentadas sobre a destruição de um
património ambiental no Município de Coronel Fabriciano; e Olinto
Godinho em que solicita visita da Comissão à Fazenda São Sebastião
do Peri Peri, no Município de Matozinhos, para verificar "in loco" onde
será construído um aterro sanitário. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Doutor Ronaldo.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 9/4/2003
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Elmiro Nascimento, Biel Rocha, Leonídio Bouças e
Paulo Cesar, 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
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 na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Secretário de Desenvolvimento Econômico, comunicando a
impossibilidade de comparecer a esta reunião. Passa-se à 28 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 277, 313 e
359/2003. Passa-se à 3° Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar, em que solicita sejam convidados o Prefeito
Municipal de Divinópolis o Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Divinópolis e o Presidente do Sindicato do Vestuário de
Divinópolis para participar de audiência pública desta Comissão com
vistas a discutir a criação de linhas aéreas comerciais que atendam a
região Centro-Oeste mineira; João Bittar, em que solicita sejam
convidados o Presidente da Associação Comercial de Uberlândia e o
Diretor do Plaza Shopping e Center Convention para participar de
audiência pública desta Comissão com vistas a discutir a redução da
oferta de vôos para Uberlândia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2003.
José Henrique, Presidente - Leonídio Bouças - Biel Rocha.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES
DAS SEGUINTES ENTIDADES: ADEMG, lO, IPEM E LOTERIA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS, EM 10/4/2003
Às 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Arlen Santiago, Manha Campos, Adaiclever Lopes, Alencar da Silveira
Júnior, André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Leonídio Bouças,
Rêmolo Aloise e Vanessa Lucas. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Arlen Santiago, 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 proceder à argüição
pública dos Srs. José Luiz Foureaux de Souza, indicado para o
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG,
e Inácio Luiz Gomes Barros, indicado para a Loteria do Estado de
Minas Gerais. O Presidente indaga ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior se está em condições de emitir seu parecer sobre a indicação
de Fernando de Campos Sasso para a Presidência da ADEMG. 0
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relator emite parecer pela aprovação do nome do indicado para a
ADEMG, o qual é aprovado. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir os convidados, que serão argüidos com base no art.
62, XXIII, "d", da Constituição Estadual, e dá início, como relator da
indicação do titular do IPEM-MG, a suas perguntas. Logo após, passa
a palavra ao Sr. José Luiz Foureaux de Souza, para que as responda.
Os demais Deputados também fazem perguntas ao indicado,
conforme consta das notas taquigráficas. O relator, Deputado Arlen
Santiago, se diz em condições de emitir seu parecer sobre a indicação
de titular para o IPEM-MG. Apresenta parecer pela aprovação do
nome de José Luiz Foureaux de Souza, o qual é aprovado por todos
os membros da Comissão. A seguir, a Presidência concede a palavra
ao Deputado Adalclever Lopes, relator da indicação do titular para a
Loteria do Estado, para suas perguntas. Ato contínuo, passa a palavra
ao Sr. Inácio Luiz Gomes Barros, para que as responda. Os demais
Deputados fazem perguntas ao indicado, segundo consta nas notas
taquigráficas. O relator emite parecer pela aprovação de Inácio Luiz
Gomes Barros para Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas
Gerais, o qual é aprovado por unanimidade. O Presidente dispensa a
leitura da ata da reunião, em virtude de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e ela é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, determina a lavratura das atas e encerra os trabalhos
da Comissão.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Arlen Santiago, Presidente - Manha Campos - Adalclever Lopes -

Alencar da Silveira Júnior - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 16/4/2003
As 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Adalclever Lopes, Ana Maria, Dalmo Ribeiro Silva e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do
Deputado Rogério Correia. 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
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a seguinte correspondência:
informação técnica da Consultora Temática sobre o pedido da
estudante Marilene Ferreira de Miranda; informação técnica da
Consultoria Temática sobre o pedido do Sr. Leonardo Silva Glória;
ofícios do Presidente do Movimento Estudantil Nacional Unificado,
reivindicando o direito de desenvolver seu trabalho nas escolas e a
participação na possível verba de Banco internacional e de outros
convênios; e do Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis,
encaminhando convite para participar da audiência pública sobre o
tema "Ensino Público Estadual do Município de Divinópolis". O
Presidente informa que, no dia 7/4/2003, designou a Deputada Ana
Maria para relatar os Projetos de Lei n os 80 e 234/2003; o Deputado
Weliton Prado para relatar o Projeto de Lei n° 163/2003, e o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva para relatar o Projeto de Lei n° 239/2003; e no dia
11/4/2003, designou o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relatar os
Projetos de Lei n

o
s 260 e 262/2003; o Deputado Leonídio Bouças para

relatar o Projeto de Lei n° 189/2003; a Deputada Ana Maria para
relatar o Projeto de Lei n° 282/2003, e o Deputado Weliton Prado para
relatar o Projeto de Lei n° 303/2003. Passa-se à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 322, 349, 350, 358,
360, 395, 397, 414, 425, 426 e 427/2003. O Requerimento n°
354/2003 foi retirado de pauta a pedido da Deputada Ana Maria.
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 aprovados requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando seja formulado voto de
congratulações com o Reitor da UNICOR por sua posse como
Presidente do Conselho Regional de Odontologia e solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes do Conselho Estadual de Educação
e da Câmara de Ensino Superior com vistas a que apurem possíveis
irregularidades praticadas pela reitoria da UNIVAS; e Rogério Correia,
solicitando a realização de reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais para debater a
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implementação da Lei n° 13.369 de 1999. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva -

Leonídio Bouças - Weliton Prado.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 16/4/2003
As 9h41 mm, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Arlen
Santiago e Biel Rocha. 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 debater, em audiência
pública, os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem
de rejeitos do processo industrial da produção de celulose ocorrido no
Município de Cataguases. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 147/2003, no 1 o turno, e designa o Deputado Doutor
Ronaldo para relatar a matéria. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n os 398/2003, do
Deputado Chico Simões, e 401/2003, do Deputado Doutor Ronaldo.
Passa-se à 31 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 Doutor
Ronaldo, em que solicita seja realizada visita desta Comissão à
Empresa Mineração Esperança S.A. - EMESA - para fazer um
levantamento da poluição provocada por ela no Rio Paraopeba;
Sebastião Helvécio, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a instalação da PCH Capivari nos
Municípios de Santana do Garambéu, Piedade do Rio Grande e
Andrelândia; Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião
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conjunta desta Comissão com a Comissão de Educação, na
cidade de Ouro Preto, para discutir a implementação da Lei n° 13.369,
de 1999; Arlen Santiago (2), em que solicita seja agendada audiência
com a Ministra Marina Silva para que os membros desta Comissão e o
Presidente da COPASA-MG possam discutir com ela o Programa
Sede Zero, e seja formulado apelo ao Governador do Estado, ao
Secretário do Meio Ambiente e ao Presidente da COPASA-MG com
vistas ao retorno do Programa Perpaz; e Maria José haueisen, Fábio
Avelar e Doutor Ronaldo, em que solicitam seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, o plantio de florestas de rápido
crescimento no Estado. A seguir, a Presidência registra a presença
dos Srs. limar Bastos Santos, Presidente da FEAM; Maria Lúcia
Soares de Mendonça, Prefeita Municipal de Cataguases; Carlos
Gonçalves Oliveira Sobrinho, Diretor Técnico e de Meio Ambiente da
COPASA-MG; Nloei de Aquino Campos, Gerente Regional da
EMATER em Cataguases; Roberto Messias Franco, Gerente
Executivo do IBAMA; Renê Vilela, Conselheiro da APA Sul e
representante da sociedade civil organizada, e Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da AMDA, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência tece considerações iniciais e,
em seguida, concede a palavra ao Deputado Biel Rocha, também
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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, 23 de abril de 2003.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar -

José Milton - Márcio Passos.
ATA DA 4 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 16/4/2003
As 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Gil Pereira, José
Henrique e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano
Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Ildeu José Gabriel de Andrade, Gerente-Geral da Agência Gutierrez
da CEF, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 10/4/2003 e
11/4/2003; e Ciro Ferreira Gomes, Ministro da Integração Nacional,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 10/4/2003. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 79/2003, no 1° turno, para o
qual designou como relator o Deputado Sebastião Helvécio. 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, o
parecer pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 54/2003 na
forma do Substitutivo n° 2, apresentado pelo relator, e pela
prejudicialidade do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); e o parecer pela aprovação, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 64/2003 (relator: Deputado Gil Pereira).
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 Doutor Viana, em que solicita a
realização de reunião para obter informações sobre as medidas que
foram tomadas pelo Governo do Estado, pelo Ministério Público e pelo
Tribunal de Contas de acordo com o que foi recomendado pelo
Relatório Final da CPI do Sistema Financeiro, com a presença de
diversos convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Irani Barbosa -

Chico Simões - José Henrique - Jayro Lessa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos
Titulares da RURALMINAS e outros

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Luiz Antônio Chaves para a Diretoria-Geral do
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - TER.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c o §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
do indicado, que respondeu às perguntas formuladas pelos
Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
Ao analisarmos a legislação constitutiva do TER e o currículo do Sr.

Luiz Antônio Chaves, não encontramos óbices que impedissem sua
nomeação.

Durante a sabatina, o candidato demonstrou conhecimento sobre a
entidade para cuja diretoria foi indicado, além de domínio sobre os
temas técnicos e administrativos desejados para o ocupante do cargo.
Entendemos, assim, que a indicação é adequada e que o candidato
reúne as condições necessárias para dirigir a autarquia.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Luiz

Antônio Chaves para Diretor-Geral do ITER.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Padre João, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Paulo Cesar.

PARECER PARA TURNO UNICO DA MENSAGEM N°40/2003
Comissão Especial - Indicação dos Titulares da RURALMINAS e

outros
Relatório

Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Wailen Alexandre Medrado para a Diretoria-
Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE.

Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do art. 111,
"c", c/c o § 1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à
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argüição pública do indicado, que respondeu às questões
formuladas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre o assunto.
Ao analisarmos a legislação constitutiva do IDENE e o currículo do

Sr. WalIen Alexandre Medrado, não encontramos óbices que impeçam
sua nomeação.

A sabatina foi realizada, e o candidato demonstrou conhecimento
sobre a entidade para cuja diretoria foi indicado. Apresentou ainda
domínio sobre os temas técnicos e administrativos necessários para
ocupar o cargo em questão. Entendemos, assim, que o indicado reúne
as condições necessárias para dirigir a autarquia e sua indicação é
acertada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

Walien Alexandre Medrado para Diretor-Geral do IDENE.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Padre João, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°9/2003

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Quintão, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre os procedimentos a serem observados nos
contratos de serviços terceirizados e de fornecimento de que participa
a administração pública do Estado.

A matéria foi analisada, preliminarmente, 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 esta Comissão para receber parecer de
mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo dispõe o projeto em análise, os órgãos da administração

pública deverão exigir a comprovação do cumprimento das obrigações
tributárias, fiscais e trabalhistas por parte das empresas contratadas
para a prestação de serviços terceirizados nas áreas que especifica. A
contratada deverá comprovar, com a antecedência mínima de cinco
dias do vencimento da fatura, o cumprimento dessas obrigações
relativas aos serviços prestados, sendo que, verificado o
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descumprimento, haverá a retenção das parcelas relativas ao
inadimplemento. Para acompanhar e fiscalizar o disposto na
proposição, haverá um serviço especializado mantido pelo órgão
contratante.

A Comissão de Constituição e Justiça, no exame da proposição,
observou que há inúmeras normas que já disciplinam a matéria. A Lei
Federal n° 8.666, de 1993, em suma, prevê que a administração
pública é obrigada a fiscalizar a execução dos contratos e que o
contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a
sua inadimplência com relação a esses encargos não transfere para a
administração pública a responsabilidade por seu pagamento.

No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho entende ser subsidiária
a responsabilidade da administração pública, posição manifestada em
vários julgados e consubstanciada no item IV do Enunciado 331 do
TST:

"O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da
administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das
empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que
hajam participado da relação processual e constem também do título
executivo judicial (art. 71 da Lei n°8.666, de 1993.)".

Por essa razão, a Lei n°9.444, de 1987, que dispõe sobre licitação e
contratos administrativos no âmbito do Estado de Minas Gerais,
previu, em seu art. 85, que pode a Administração Pública exigir, a
qualquer tempo, a comprovação do cumprimento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
execução do contrato, como condição de pagamento de seus créditos.
Posteriormente, a referida lei foi alterada pela Lei n° 13.407, de 1999,
a qual dispôs que os órgãos da administração pública direta ou
indireta condicionarão o pagamento das faturas do contrato à
comprovação, por parte do contratado, da quitação mensal das
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias.

Verifica-se, como bem salientou a Comissão de Constituição e
Justiça, que a matéria objeto do projeto em análise já se encontra
normatizada e em vigência. Por essa razão, a referida comissão
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apresentou o Substitutivo n° 1, introduzindo na lei estadual de
licitação e contratos administrativos apenas o dispositivo da
proposição que prevê a responsabilidade do gestor do órgão
contratante. Tal norma vem na esteira do § 60 do art. 37 da
Constituição da República, o qual prevê que "as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa".

Apresentaremos, no entanto, uma emenda ao substitutivo, somente
para suprimir a expressão "solidariamente". Com efeito, o termo
"responsabilidade solidária" é um conceito de direito civil e tem
profunda implicação com o processo civil, matérias sobre as quais o
Estado é impedido de legislar. Ademais, se o Estado for demandado e
for verificado o dolo ou a culpa do gestor do órgão contratante, pode o
Estado proceder à denunciação da lide deste, ou seja, o gestor irá
responder ao processo juntamente com a administração pública,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Administrativo. Denunciação da Lide. Responsabilidade Civil do
Estado. Nulidade. lnocorrência.

1. Admite-se que o Estado promova a denunciação da lide
envolvendo o seu agente em ações de responsabilidade civil. Cumpre
observar, todavia, que, processada a causa, não há de ser declarada
nulidade, pois tal providência seria contrária às finalidades do instituto,
travando, pois, a celeridade e economia processuais". (RESP
163096/SP. Fonte DJ DATA:181212002 PG:00239. Relator: Ministro
Milton Luiz Pereira).

A proposição em pauta traz uma preocupação muito séria, que é a
responsabilização da administração pública pelo descumprimento, por
parte do contratado, dos encargos mencionados. De fato, são
inúmeros os processos que a administração pública responde por
causa dessa questão. Como vimos, a Lei n°9.444, de 1987, já cerca o
Estado de cuidados para evitar esse problema, que, infelizmente,
ainda acontece. A introdução do dispositivo que prevê a
responsabilidade do gestor vem, portanto, a reforçar esse cuidado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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9/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que apresentamos.

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1
Suprima-se a expressão "solidariamente" do § 5 0 do art. 85 a que se

refere o art. l°do projeto.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Leonardo

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 1412003
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos Deputados e tendo como primeiro

signatário o Deputado Carlos Pimenta, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 14/2003 visa a acrescentar o § 4 0 ao art. 74 da
Constituição do Estado, estabelecendo que todos os convênios
celebrados pelo Estado serão enviados à Assembléia Legislativa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/2/2003, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a introduzir na Constituição do Estado regra

estabelecendo que o Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa cópia de todos os convênios por ele firmados, no prazo de
30 dias contados de sua assinatura.

Os estudos acerca do Poder Legislativo, tendo como pano de fundo
o princípio da separação de Poderes, reconhecem-lhe duas funções
típicas e duas atípicas. Estas constituem-se nas funções de julgar,
como na hipótese dos crimes de responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo, e de administrar. As funções típicas são legislar e fiscalizar.
Estas funções do parlamento moderno são igualmente importantes
nas democracias contemporâneas, considerando sobretudo o
crescimento do campo de atuação do Estado, que passou desde a
década de 30 a responder por uma gama extensa de serviços
públicos.

Saliente-se que a fiscalização a ser exercida pelo Poder Legislativo,
mediante o controle externo, não se restringe aos aspectos legais,
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mas envolve as dimensões da economicidade, legitimidade e
razoabilidade dos atos praticados pelo Poder Executivo, consoante
estabelece o § 1° do art. 74 da Carta mineira.

Para o adequado exercício do controle externo, o Poder Legislativo
deve ter o mais amplo acesso às informações e aos documentos do
Poder Executivo. Parece-nos, pois, adequada a introdução na
Constituição Estadual de regra determinando ao Poder Executivo a
remessa à Assembléia de todos os convênios por ele firmados. Não
nos parece suficiente a prerrogativa da Mesa de apresentar pedido
escrito de informações aos Secretários e aos dirigentes de entidades
da administração indireta, nos termos dos § 2 0 e 30 do art. 54 da
Constituição, para o adequado exercício do controle externo, porque
tal pedido é específico e depende da aprovação de requerimento pelo
Plenário, nos termos do inciso XII do art. 233 do Regimento Interno, a
qual será precedida de parecer, nos termos do art. 234 do mesmo
diploma legal. Verifica-se, pois, que o requerimento de uma comissão
para a solicitação de uma informação submete-se tanto à análise da
Mesa, que emite o parecer, quanto à votação do Plenário, que precisa
aprová-lo, por maioria simples, nos termos do art. 55 da Constituição
do Estado. Dessa forma, as comissões, que podem até convocar
autoridades estaduais, nos termos do "caput" do art. 54 da
Constituição do Estado, dependem da aprovação pelo Plenário de seu
requerimento e do encaminhamento pela Mesa de pedido para ter
acesso a qualquer informação, por mais simples que seja, como, por
exemplo, a cópia de um convênio.

Ademais, o pedido de informação sobre um ou sobre os últimos
convênios celebrados pelo Estado por meio de determinado órgão não
oferece uma visão ampla da política de parcerias com entidades
privadas e públicas que esse órgão está desenvolvendo.

Sugerimos o aperfeiçoamento da proposta para que fique claro que
as cópias dos convênios deverão ser encaminhadas às comissões
temáticas responsáveis pela área correspondente ao convênio, para
conhecimento e análise.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição n° 14/2003 com a seguinte Emenda n° 1.
EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
Art. 1° - O art. 74 da Constituição do Estado passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4°:
"Art. 74- ........................................................................
§ 4° - Todos os convênios celebrados pelo Estado serão enviados à

Assembléia Legislativa no prazo de trinta dias contados de sua
assinatura e distribuídos às comissões competentes, para
conhecimento e análise do cumprimento dos princípios mencionados
no art. 13 desta Constituição.".

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Chico Simões, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Carlos

Pimenta - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 17/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o assentamento de famílias no Estado de Minas Gerais
removidas em decorrência de obras públicas e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da proposição
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O poder público, ao licitar uma obra, deve promover a prévia

desocupação do respectivo imóvel e o adequado reassentamento das
famílias desalojadas. Ocorre que isso não vem sendo feito; há, de
fato, negligência com relação a desocupação e reassentamento
posteriores à licitação.

Normalmente, a população que se vê obrigada a abandonar suas
casas para execução das obras é muito carente. O Governo,
geralmente, não dispõe de recursos para atender a suas demandas.
Isso redunda em grave problema social.

O projeto em tela, aperfeiçoado na forma do Substitutivo n° 1,
pretende resolver essa questão ao propor que, nos casos de licitação
de obra ou de concessão de serviço precedida de obras em área
ocupada, a desocupação do local e o reassentamento de famílias
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desalojadas sejam considerados etapa de execução e incluídos
no custo total da obra ou do serviço.

Entendemos que a proposição trata adequadamente a matéria,
vinculando a desocupação e o reassentamento à obra, considerando-
os como uma etapa do processo licitatório, reconhecendo-os como
uma prestação de serviço, devendo, como tal, ser licitados e
remunerados.

Isso, sem sombra de dúvida, propiciará que a desocupação e
reassentamento venham a ser implementados, ao contrário do que
ocorre atualmente, em razão de não lhes ser dado o adequado
tratamento.

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

Projeto de Lei n° 17/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adalciever Lopes, relator - Laudelino

Augusto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 33/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em foco
autoriza a veiculação de publicidade no encosto de cabeça das
poltronas dos ônibus intermunicipais.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Posteriormente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça.

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

Fundamentação
A proposição que ora analisamos visa permitir a veiculação de

publicidade no encosto de cabeça das poltronas dos ônibus
intermunicipais, excluindo-se aquela de produtos nocivos à saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça deteve-se longamente sobre o
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assunto, atendo-se aos aspectos legais e constitucionais, e não
vislumbrou qualquer óbice à sua aprovação. Nessa oportunidade,
apresentou a Emenda n° 1.

A comissão de mérito teceu importantes comentários sobre a
proposição, referindo-se à legislação atinente ao assunto, qual seja o
Decreto n° 32.656, de 14/3/91, que regulamenta o serviço de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal do Estado, e a Lei Federal
n° 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

Emerge da leitura do projeto em apreço o seu objetivo básico: a
divisão em partes iguais da receita líquida advinda da publicidade
entre a empresa concessionária do serviço público de transporte e o
DER-MO, que utilizará sua parte em campanha de segurança no
trânsito.	 -

Quanto ao mérito do projeto, é inegável o seu alcance. E importante
ressaltar que o projeto inova, pois cria nova fonte de recursos para a
implantação de campanhas de segurança no trânsito, que devem ser
incrementadas, haja vista que o Brasil figura, infelizmente, como um
dos recordistas de acidente de trânsito.

Segundo dados orçamentários do Estado, no exercício de 2001, a
meta "campanha de segurança no trânsito" constava como
subatividade específica. Estavam destinados R$ 50.000,00 para o seu
cumprimento, mas nada foi executado. Consta como causa principal a
não-liberação de recursos.

No exercício de 2002, o tema deixou de ser subatividade para ser
meta da subatividade "operação e segurança de via rodoviária", tendo
sido consignados R$810.000,00 e executados R$272.571,00.

Em 2003, na unidade orçamentária 2301, que representa o DER-
MO, campanhas de segurança no trânsito não constam nem como
meta.

Felizmente, porém, há, para o orçamento em curso, na unidade
orçamentária 4.381 - Fundo Estadual de Desenvolvimento de
Transportes - FUNTRANS -, previsão de recursos no total de
R$19.900.000,00 para, entre outras metas, a realização de
campanhas educativas, num total previsto de 12 campanhas.

Segundo informações do DER-MO, órgão gestor do transporte
coletivo rodoviário de passageiros no Estado, a publicidade em ônibus
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já existe, porém parcialmente, uma vez que é veiculada apenas
no transporte metropolitano. A receita auferida é destinada à
compensação tarifária. Contudo, o benefício quase inexiste, uma vez
que não chega a R$0,02 por passagem.

Dessa forma, entende a Comissão que será mais proveitosa para o
cidadão a proposta contida na peça vestibular, uma vez que o impacto
sobre a tarifa, como benefício, é praticamente inócuo.

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

33/2003, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Chico Simões, relator - Irani Barbosa -

Jayro Lessa - José Henrique - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°134/2003

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Resultante de desarquivamento de proposição requerido pelo
Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
renegociação da dívida de municípios, do Estado e de servidores com
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG:

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com as
Emendas n

o
s 1 a 3, que apresentou.

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

Fundamentação
Com a crise financeira e com a falta de recursos, muitas Prefeituras

tornaram-se inadimplentes com o IPSEMG. Para solucionar a
questão, foi editada a Lei n° 12.992, de 30/7/81, que estabelecia
parcelamento em até 180 meses para tais dívidas.

Posteriormente, a Lei n° 13,342, de 28/10/99, ampliou o leque de
beneficiários, contemplando servidores e cartórios extrajudiciais, e
estendeu o parcelamento para até 360 meses.

O projeto de lei em tela tem como principal inovação alterar o prazo
máximo de parcelamento de 360 para 390 meses, o que
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consideramos pertinente. Como a matéria já se encontra
disciplinada por aqueles diplomas legais, entendemos que o projeto
de lei é procedente, pois vem aperfeiçoar esse arcabouço legal.

Entendemos, também, que, sob a ótica da repercussão financeira, a
proposição é interessante para os cofres públicos, pois possibilita o
ingresso, ainda que parceladamente, de recursos que, de outra forma,
provavelmente não entrariam. E melhor receber parceladamente do
que nunca receber.

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

Projeto de Lei n° 134/2003 com as Emendas n os 1 a 3, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Irani Barbosa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 158/2003

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
158/2003, resultante do desarquivamento de proposição do mesmo
parlamentar, por ele requerido, estabelece normas específicas para o
licenciamento de Estações Rádio-Base - ERB5 -, microcélulas de
telefonia celular móvel e fixa e equipamentos.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/2/2003, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Agora vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto é regulamentar a instalação, operação,

localização e licenciamento de Estações Rádio-Base - ERB - de
telecomunicações que operem na faixa de 100k1-Iz a 3000I-1z, com
estrutura em torre e similar. Tais recomendações deverão obedecer
às determinações e prescrições técnicas e ao licenciamento do
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

A propósito, nossa Carta Magna determina, em seu art. 225, § 1°, IV,
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que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder
público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. A Constituição do Estado contém dispositivo semelhante,
que acrescenta que tais atividades dependerão de prévia anuência do
órgão estadual de controle e política ambientais. A Lei Federal n°
6.938, de 31/8/81, prevê que o licenciamento para essas atividades
será feito em âmbito estadual, e a Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente n° 237, de 19/12/97, o exige dos municípios, em
determinadas situações.

Concordamos com o relator da Comissão que nos antecedeu ao
apresentar o Substitutivo n° 1, que retirou do projeto as especificações
técnicas, pois tal medida deve ser de alçada inferior, cabendo ao
legislador atuar a fim de estabelecer regras permanentes, ou seja,
diretrizes e princípios para orientar a conduta da sociedade. O
fundamental da proposição é a exigência de licenciamento ambiental
para os empreendimentos de que trata.

O referido licenciamento deve ser feito com base em estudo técnico
(EIA/RIMA), no qual se apura o impacto do empreendimento sobre o
meio ambiente e as medidas mitigadoras a serem adotadas em caso
de impacto negativo.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 158/2003

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Gil Pereira, Presidente - Adaiclever Lopes, relator - Sidinho do

Ferrotaco - Laudelino Augusto.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 22/4/2003, as seguintes
comunicações:

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra.
Juscelina de Castro, ocorrido em 15/4/2003, em Santo Antônio do
Monte. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do
Mons. Pedro Samuel Gonçalves Cintra, ocorrido em 17/4/2003, em
Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

rs
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 23/4/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Pane: P Fase
(Expediente): Ata - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 42/2003 -
Projetos de Lei nos 648 e 649/2003 - Requerimentos n

o
s 484 a

510/2003 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Segurança Pública e de Administração Pública e dos Deputados
Wanderley Avila, Dalmo Ribeiro Silva (3), Antônio Genaro e Leonardo
Quintão - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio
Passos, Dalmo Ribeiro Silva, Célio Moreira, Chico Simões e Rogério
Correia - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro; deferimento; discurso do
Deputado Irani Barbosa - Questão de ordem - 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 - Dilzon Meio -

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Angelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -

WA
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Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen -
Maria OUvia - 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 -
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.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Rogério Correia, 2°-Secretário 'ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N°42/2003
Acrescenta parágrafo ao art. 24 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 24 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica

acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 24- .....................................................................
§ 9° - Sem prejuízo do disposto no § 1°, a relação entre a maior e a

menor remuneração ou subsídio de todos os agentes públicos do
Estado, inclusive dos agentes políticos, não excederá 50/1 (cinqüenta
por um).".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de abril de 2003.
Célio Moreira - Márcio Passos - Sidinho do Ferrotaco - Jayro Lessa -

Pastor George - Jô Moraes - Carlos Pimenta - Marília Campos -
Sebastião Navarro Vieira - Maria Olivia - Olinto Godinho - Gustavo
Valadares - Lúcia Pacífico - Doutor Ronaldo - Leonardo Moreira -
Weliton Prado - Irani Barbosa - Ermano Batista - Miguel Martini - Ana
Maria - Domingos Sávio - Neider Moreira - Dinis Pinheiro - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Wanderley Ávila.

Justificação: O grande desafio que a sociedade impõe aos políticos
atualmente é encontrar uma forma justa de remunerar os ocupantes
dos altos cargos do Governo.

Uma das soluções esperadas é a criação do teto salarial para todos
os Poderes e todas as esferas de Governo, por meio de projeto de lei
de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, do Senado, da
Câmara e do Supremo Tribunal (art. 48, XV, c/c o art. 39, Xl, da
Constituição Federal).

Essa medida, entretanto, não resolverá o problema, pois o teto
poderá ser aumentado a qualquer momento, por meio de um simples
projeto de lei.

Na verdade, o problema dos altos salários não reside no valor do
salário em si, mas na absurda desproporção entre os menores e os
maiores salários. De fato, se o Brasil fosse um país desenvolvido, com
média salarial elevada, ninguém se escandalizaria com um salário de
R$12.000,00 pago aos ocupantes do alto comando da administração
pública.

Uma solução eficaz, então, seria estabelecer uma relação entre o
maior e o menor salário, de forma que haja um limite para a distância
entre os extremos da escala salarial.

A idéia de estabelecer essa relação é uma genuína aplicação da
justiça distributiva. O número de servidores que recebem a maior
remuneração é ínfimo se comparado ao número de servidores que
recebem a menor remuneração; logo, o impacto orçamentário de um
aumento concedido ao topo do funcionalismo é muito menor do que
um aumento concedido à base. Com isso, os servidores do topo têm
uma margem de negociação maior para reivindicar aumentos,
enquanto os servidores da base estarão sempre oprimidos pelo
problema do impacto orçamentário. Essa situação faz criar uma
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diferença cada vez maior entre as remunerações dessas duas
classes. O estabelecimento de uma relação impede que isso
aconteça, protegendo a base do funcionalismo e, conseqüentemente,
garantindo justiça na distribuição salarial.

As Constituições Federal e Estadual já prevêem essa relação, mas
apenas para os servidores públicos. Vejamos:

Constituição Federal:
"Art. 39 -	............................................................

50 - Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos, obedecido, em cada caso, o
disposto no art. 37, XI.".

Constituição Estadual:
"Art. 24 -................................................
§ 10 - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a

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

A proposta desta proposição é que o Estado de Minas Gerais, no
pleno exercício de sua autonomia, inclua nessa relação os subsídios
dos agentes políticos. O valor deve ser discutido nesta Casa, mas, de
inicio, propomos 50/1, por ser um valor que está adequado à nossa
realidade (na relação de 50/1, se o menor salário for R$240,00, o
maior será R512.000,00). Saliento que o valor proposto é apenas um
limite, não impedindo que lei ordinária venha estabelecer valor menor
(art. 24, § 1 0 , da Constituição Estadual).

E os salários que hoje estão muito acima desse limite?
Seria desejável que supersalários fossem reduzidos, mas isso não

pode ser feito por meio de lei, pois a lei não pode desconstituir uma
situação consolidada no passado. Deve-se buscar a via judicial.

Observe-se, no entanto, que a partir da entrada em vigor desta
proposta de emenda à Constituição, todo aumento que violar a
relação de 50/1 será considerado inconstitucional, Assim, embora não
reduza os supersalários - o que seria inconstitucional - impede-se que
eles aumentem desproporcionalmente aos menores salários.

Cremos que a Assembléia de Minas, como vanguarda entre os
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Legislativos do País, não se furtará ao debate desta importante
matéria, e dará ao Brasil uma solução ética e eficaz para a questão
salarial.

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

PROJETO DE LEI N° 648/2003
Declara de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento

Integrado do Sul de Minas Gerais - ADISMIG -, 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 Agência para o

Desenvolvimento Integrado do Sul de Minas Gerais - ADISMIG -, 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, abril de 2003.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Agência para o Desenvolvimento Integrado do Sul de

Minas Gerais - ADISMIG -, fundada em julho de 2000, em Poços de
Caldas, é sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo
precipuo promover a agregação das comunidades que compõem a
região sul-mineira, bem como a de suas entidades e instituições, em
prol da estruturação e da implantação de um projeto de
desenvolvimento regional integrado que vise à melhoria da qualidade
de vida de sua população.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos da lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 649/2003
Assegura a transferência "ex ofticio" a servidor público estadual civil

ou militar estudante na forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurada a transferência "ex officio",

independentemente da existência de vaga e da época do ano, para
estabelecimento estadual de ensino superior, a servidor público
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estadual civil ou militar estudante, ou a seu dependente, se
requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de
ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se
situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo único - A regra do "caput" deste artigo não se aplica
quando o interessado se deslocar para assumir cargo comissionado
ou função de confiança.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo corrigir distorção no

âmbito do Estado, no que diz respeito a servidores públicos
matriculados em cursos superiores ou cujos filhos estejam nessa
situação e cujos serviços requerem a mudança de domicílio. Sabe-se
que o servidor fica submisso à necessidade do Estado, fazendo parte
de suas atribuições atender ao interesse público próprio das
atividades inerentes ao Estado.

Geralmente, o servidor é removido sem que haja nenhuma
preocupação com a sua situação particular, o que em tese não fere o
principio da razoabilidade, haja vista que, ao ingressar no serviço
público, o servidor tem conhecimento dessas regras; todavia, há
casos em que o Estado pode e deve levar em conta os interesses
particulares do servidor, mormente quando esses interesses vão ao
encontro dos interesses do Estado. Neste particular, é razoável que o
Estado incentive a boa formação de seus agentes, bem como a de
seus familiares.

Não raro, por conveniência do próprio Estado, servidores têm de
interromper cursos superiores que, para o futuro, seriam úteis no
desempenho de suas tarefas; nesse caso os benefícios seriam
recíprocos. Situações como essas devem ser evitadas; e isso só será
possível mediante regulamentação, haja vista que à administração
pública só é permitido fazer o que a lei estabelecer. O que se
pretende, portanto, é tão-somente fazer justiça, quando muitas vezes
o servidor é obrigado a sacrificar a própria família a bem do serviço
público.

Por outro lado, quando o Estado direciona suas ações para
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preservar os interesses de seus servidores, mostrando-se solícito
com as suas necessidades, está também preservando a qualidade
dos serviços que pretende ser reconhecida pela população. O Estado
precisa manter a sua imagem e credibilidade perante os seus
administrados e só conseguirá alcançar esse objetivo à medida que
também tratar os seus servidores com a dignidade que eles merecem,
por questão de direito e justiça.

Entendendo que a medida está em sintonia com o princípio da
eqüidade, espero merecer a atenção dos nobres pares com vistas à
aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 484/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de São Sebastião da Bela Vista e Santa Rita do
Sapucaí.

N° 485/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Marmelópolis e Delfim Moreira.

N° 486/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Botelhos e Divisa Nova.

N° 487/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Andradas e Focinhos do Rio Verde.

N° 488/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Careaçu e Silvianópolis.

N° 489/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
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Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho
que liga os Municípios de Cordislándia e São Gonçalo do Sapucaí.

N° 490/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Ouro Fino e Santa Rita de Caldas.

N° 491/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Elói Mendes e Monsenhor Paulo.

NJ° 492/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Turvolândia e Cordislândia.

N° 493/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Senador José Bento e Borda da Mata.

N° 494/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho que
liga o Município de Gonçalves à MG-173.

N° 495/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho que
liga o Município de Jacutinga à divisa entre os Estados de Minas
Gerais e São Paulo.

NJ° 49612003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga o Município de Piranguçu à divisa entre os Estados de Minas
Gerais e São Paulo.

N° 497/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga o Município de Camanducaia ao Distrito de Monte Verde.

N° 498/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho
que liga os Municípios de Cambuí, Consolação e Paraisópolis.

N° 499/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Carvalhópolis, Cordislândia e Monsenhor Paulo.

N° 500/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Heliodora, Natércia e Conceição das Pedras.

N° 501/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Borda da Mata, Tocos do Moji e Bom Repouso.

N° 502/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação do trecho que
liga os Municípios de Conceição das Pedras e Pedralva. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 503/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais pela passagem do Dia do Contabilista.
(- A Comissão do Trabalho.)

N° 504/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à inclusão dos municípios
que menciona no Programa de Identificação de Sítios Eólicos. (- A
Comissão de Meio Ambiente.)

N° 505/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão dos
municípios que menciona no Programa de Investimentos, Políticas e
Diretrizes para o Quatriênio 2003-2006. (- A Comissão de Saúde.)

N° 506/2003, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da PRODEMGE com vistas à implantação do
Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA - nos
municípios que menciona. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 507/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à
averiguação de denúncias quanto à existência de obras de construção
de um cemitério em terreno próximo a área com mananciais, no
Município de Guaxupé. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 508/2003, do Deputado Leonardo Moreira, pleiteando seja
solicitado ao Secretário de Defesa Social que a Delegacia de Polícia
do Município de Carmo da Cachoeira passe a pertencer à Delegacia
Regional de Polícia do Município de Varginha. (- A Comissão de
Segurança Pública.)

N° 509/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Município de »uatuba pelo transcurso
de seus 11 anos de emancipação política. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 510/2003, da Comissão de Constituição e Justiça, solicitando
seja levada ao conhecimento do Poder Executivo a proposta de
campanha educativa da Deputada Lúcia Pacifico com relação ao uso
de faróis acesos durante o dia. (- A Comissão de Transporte.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Administração Pública e dos Deputados
Wanderley Avila, Dalmo Ribeiro Silva (3), Antônio Genaro e Leonardo
Quintão.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Passos.
• Deputado Márcio Passos* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, no último final de
semana, visitei a região do vale do Jequitinhonha. Em Almenara,
conversando com lideranças locais e de cidades vizinhas, constatei
que a maior reivindicação daquele povo é um hospital regional.

Em 1994, durante a gestão do Prefeito Cândido Mares Neto, foi
liberada a verba de R$1.304.900,00 para a construção de um hospital
regional, que seria utilizado não só pela população de Almenara, mas
também por cerca de 36 cidades vizinhas, representando grande
desenvolvimento para a área de saúde da região.

A construção do hospital, iniciada em 1995, terminou em 1996. No
entanto, após a conclusão da obra, o hospital foi transformado em um
centro administrativo. Isso aconteceu mesmo diante da grande

rÀ



1 18

necessidade da região, que é uma das mais carentes do Estado.
A população precisa viajar 7501km para vir a Belo Horizonte, a fim de
procurar atendimento médico. Além disso, os hospitais regionais mais
próximos, de Teófilo Otôni e Governador Valadares, ficam a 400km.

Aquele hospital, com três blocos cirúrgicos, foi dilapidado. A sala de
raios X foi quebrada para tornar-se local de atendimento
administrativo de órgãos da Prefeitura, como o Banco da Terra. O que
mais chamou a atenção foi o fato de o Prefeito ser médico e ter agido
dessa forma. E mais: ele tem interesse em que o hospital não
funcione, porque é proprietário de um hospital particular em Almenara.

Em 11/1/2003, foi entregue ao Presidente da República, em Itinga,
carta-denúncia do Presidente do PT de Almenara, Antenor Sena
Aquino, que relatou o desativamento do hospital. Outra denúncia foi
feita em 10/3/2003, pela Dra. Núbia Alves Miranda. Nessa denúncia,
ela informa que Almenara recebe uma receita líquida de
R$10.725.000,00 por ano, sendo que para a área de saúde os
recursos são de R$1.250.000,00. No entanto nada foi feito com
relação ao funcionamento do hospital. Estranhamos muito que vários
equipamentos tenham sido desviados e ninguém saiba o destino.

Sr. Presidente, solicito que tomemos as medidas cabíveis, a fim de
que tal situação seja resolvida, porque, além de Almenara, 36 cidades
vizinhas também se beneficiarão com aquele hospital. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputados e

Deputadas, assessores, telespectadores da TV Assembléia, amigos
de gabinetes, entre os vários assuntos que tenho a tratar, quero
afirmar meu apreço pelo trabalho desempenhado pela Comissão de
Educação, presidida pelo Deputado Adaiclever Lopes, e pela
Comissão de Administração Pública, presidida pelo Deputado
Domingos Sávio. Amanhã discUtiremos o importante tema do ato
médico na Comissão de Saúde. Há projeto sobre essa matéria
tramitando no Senado Federal, e, com certeza, esta Assembléia
contribuirá muito através do seu corpo médico, não ficando ausente
do debate. Registro, ainda, com muito prazer o fato de a Comissão de
Administração Pública ter aprovado requerimento de nossa autoria
indicando o nome do arquiteto Oscar Niemeyer para cidadão
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honorário de Minas Gerais. Tenho absoluta certeza de que nós,
mineiros, teremos orgulho da entrega do título a esse grande artista e,
porque não dizer, homem público, já que faz parte da história da
humanidade, de Minas e do Brasil. Fico muito feliz por ser o autor
dessa proposição. Esperamos que o Governador Aécio Neves
reconheça a importância dessa homenagem ao notável Oscar
Niemeyer.

Manifesto nossa satisfação e alegria por ter participado, ontem,
juntamente com o Governador e com o Secretário Odelmo Leão, da
solenidade de reativação do Conselho Estadual de Política Agrícola.
Com visão de parlamentar experiente, o eminente Secretário procura
desenvolver uma política de suste ntabilidade forte e equilibrada para
Minas.

A iniciativa de Aécio Neves representa passo decisivo para o
crescimento econômico do nosso Estado e a efetiva distribuição de
justiça social, pois leva em consideração a maior potencialidade
existente em nosso território: o agronegócio. Permitam-me fazer
referência especial ao mencionar o tema. Lembro-me com saudades
do Deputado João Batista de Oliveira, um dos maiores defensores da
agricultura e pecuária nesta Assembléia, que fez com que a idéia do
agronegócio se instalasse de maneira efetiva através das comissões
e, particularmente, das inúmeras audiências públicas realizadas
durante quatro anos em diversas localidades do Estado.

Não há como negar que esse é o segmento que mais reúne
condições de oferecer possibilidades de desenvolvimento e emprego
a partir da otimização da sua capacidade de promover agregação de
valor ao que produzimos na agricultura e pecuária do nosso Estado.

Ao cumprimentar o Sr. Governador e o Secretário Odelmo Leão pela
significativa medida de retomar as atividades do Conselho de Política
Agrícola, enfatizo que o agronegócio identifica exatamente a matriz
conceitual das mudanças no planejamento e na dinamização da
produção de alimentos e outros produtos de origem animal e vegetal
(móveis, papel e celulose, açúcar e álcool, etc.). E na sua aplicação
que encontramos a possibilidade de integrar todos os agentes da
cadeia, desde fornecedores de insumos e outros fatores que
antecedem a produção, passando pelo produtor rural, chegando aos
serviços de logística, processamento e industrialização, até alcançar o
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consumidor. Essa visão de cadeia é o fator que diferencia uma
empresa de outra, um país de outro, e que se torna decisivo num
mundo globalizado, em que impera uma verdadeira guerra por
mercados. Minas Gerais não pode furtar-se ao enfrentamento desse
desafio, qual seja o de inserir-se nesse universo com a oferta de
produtos competitivos de maior valor agregado, capazes de superar a
forte concorrência existente. Nas palavras do Governador, proferidas
na tarde de ontem, gravamos e temos a certeza absoluta de que nós,
mineiros, teremos forte compromisso com a agricultura e com o
agronegócio: Temos de avançar para vender menos em toneladas e
mais em gramas". E preciso recuperar espaços reconhecidamente
perdidos. Nesse aspecto, é de vital importância a efetiva construção
de parcerias entre o setor produtivo e o Governo do Estado. Somente
com a consolidação dessa sintonia teremos força para impulsionar o
crescimento e alcançar os resultados esperados. Quero destacar,
particularmente, a defesa veemente, feita pelo Governador, da
necessidade de um posicionamento mais ousado do Governo Federal
na liberação de recursos para a cafeicultura. E nesse ponto, volto a
atenção para minha região, o Sul de Minas, maior produtora de café
do Estado, que, por sua vez, responde por 51% da produção nacional.
Em nossa região, encontram-se mais de 35 mil propriedades rurais,
que colhem anualmente mais de 8 milhões de sacas de café. Desde
que chegamos a esta Casa temos levantado a voz para defender a
aplicação de uma política adequada do Governo Federal, que permita
a recuperação da cafeicultura, vitimada, especialmente na década de
90, por fortes reveses que comprometeram nossa competitividade em
face de outros países, como o Vietnã, a Indonésia e a Guatemala.
Inúmeras foram as audiências públicas promovidas por esta Casa,
vários os encontros regionais, incontáveis as caminhadas até Brasília.
Lembro-me de que, em dezembro de 2000, atendendo a nosso
requerimento, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
deslocou-se até a minha terra, Ouro Fino, para discutir a situação da
cafeicultura no Sul de Minas.

Ouro Fino, que, sob a batuta de Júlio Bueno Brandão, foi palco, no
século passado, do célebre "Acordo do Café-com-Leite", ouviu os
reclamos de diversos produtores da região, que apontavam como uma
das principais dificuldades enfrentadas a falta de atenção do Governo
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Federal para com o setor.

Felizmente, os sinais emitidos pelo Presidente Luís Inácio Lula da
Silva reacenderam a esperança de que, finalmente, será elaborada
uma política para a cafeicultura nacional e que Minas Gerais será
aquinhoada com recursos indispensáveis para o investimento no
plantio, na colheita, no armazenamento e na pré-comercialização do
café.

Destaco este momento importante do Governo Lula, embora tenha
havido vários questionamentos da nossa Comissão, do Secretário e,
particularmente, do Governador Aécio Neves, que estará em Brasília,
na quarta-feira, cobrando veementemente a liberação de recursos
para a cafeicultura mineira. Vejo que avançamos muito,
particularmente em nosso Estado, que é, sem dúvida, o maior
produtor de café do País.

Nossa expectativa é que se confirme a liberação de pelo menos
R$3.000.000.000,00 para o setor este ano. Esperamos que a
liberação dos recursos não fique apenas na expectativa e nos
embaraços da burocracia, pois o que muito se vê são os produtores a
bater às portas do Banco do Brasil e saindo de mãos vazias, diante
das dificuldades com que se deparam na hora de obter crédito.

No ano passado, discutimos por várias vezes a participação da
cafeicultura. Aqui compareceram vários dirigentes do Banco do Brasil,
que questionaram o aspecto financeiro e a liberação de recursos,
demonstrando a grande dificuldade para se garantir a cafeicultura
mineira. A liberação de recursos pelo Governo Federal possibilitará ao
Estado distribui-]os em todas as regiões produtoras de café.

Neste importante momento para o agronegócio mineiro, queremos
nos associar à determinação do Governador Aécio Neves, que
reafirma sua disposição de reconduzir o Estado a desempenhar um
papei de relevância nas discussões nacionais relacionadas com o
segmento e de cerrar fileiras a favor do crescimento de Minas Gerais.

Tenho a certeza de que, a partir da implementação das medidas que
serão avaliadas no Conselho Estadual de Política Agrícola no próximo
dia 29, o Estado imprimirá passos firmes e determinados para ampliar
aquela que é uma das suas maiores vocações, e os resultados
certamente serão expressivos, pois o nosso potencial e a vontade do
povo mineiro não permitem conclusão diferente.

r



1 !87
Sr. Presidente, confio em que a região de V. Exa.,

especialmente a querida São Sebastião do Paraíso, um dos maiores
centros produtores de café, receberá do Governo Aécio Neves a
liberação de verba para os cafeicultores, possibilitando-lhes condições
de sobrevivência. Que essa cafeicultura volte aos tempos anteriores:
honrada, preservada e garantida, principalmente por nós,
representantes do povo mineiro!

Na tarde de ontem, nessa solenidade, a assinatura de posse desse
Conselho selou a tranqüilidade para o agronegócio do Estado e do
Brasil. Parabéns a todos! Esse Conselho será iluminado e terá como
comandante o caríssimo amigo, Deputado Odelmo Leão Carneiro,
Secretário da Agricultura.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
• Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

funcionários desta Casa, convidados, telespectadores da TV
Assembléia, acredito que todos os parlamentares estão assustados
com o alto índice de criminalidade na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

As manchetes dos jornais da Capital estamparam, nos últimos dois
dias, uma realidade triste e preocupante para todos: 39 pessoas foram
assassinadas na RMBH, entre a sexta e a segunda-feira passadas, na
Semana Santa. Esta não é uma situação isolada, mas o reflexo do
recrudescimento da criminalidade na Capital, que chega a números
inimagináveis. Conforme dados da própria Polícia Militar, o número de
assassinatos, nos finais de semana na RMBH, saltou de uma média
de 12 para 30. Portanto, há um aumento de mais de 100%.

Já não podemos continuar banalizando a violência que grassa na
RMBH, nem aceitar esta realidade, tomando como referência
metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo e Estados do Nordeste,
como Pernambuco. Não podemos aceitar passivamente a tese de que
o recrudescimento da violência é fenômeno nacional. Minas já teve
modelo de segurança pública, que garantia a seus cidadãos um
diferencial de vida entre esta Capital e as restantes do País. Já fomos
modelo de polícia. Já não podemos nos deter em teses que venham
explicar e justificar a insegurança pública vivida por nosso Estado.
Sabemos, por certo, da explosão demográfica nas Capitais -
conseqüência do processo migratório do interior e até de outros
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Estados - e que a violência é conseqüência da fome e das
desigualdades. Estamos cientes de que também a morosidade da
justiça, somada à falta de presídios, é fator que alimenta a
criminalidade no Estado.

E sabido que o tráfico de drogas massacra nossa juventude, e ela é
o dedo que aciona o gatilho em nossa Capital.

E hora de abandonarmos conceitos e retórica, de agirmos, de
combatermos nessa guerra, da qual temos saído todos perdedores.

Há dois meses, estive no gabinete do Secretário de Defesa Social,
de onde saí animado, esperançoso de que hoje estaríamos colhendo
já os frutos do novo modelo de segurança pública anunciado. Mas o
que vemos, lamentavelmente, é o crime organizado ganhando forças
e impondo sua face nas manchetes de jornais. Na matéria da pág. 4
do jornal "O Tempo", o assessor de imprensa da Polícia Militar citou
alguns programas que estariam sendo implementados - entre eles, o
"Fica Vivo" -, mas, ao mesmo tempo, admitiu que o crime está
crescendo, apesar do trabalho de prevenção desenvolvido. Temos de
concluir que tais programas são insuficientes, pois não conseguem ao
menos manter o índice de criminalidade na Capital.

O novo modelo de segurança pública ainda não disse a que veio,
por exemplo, em relação à investigação das mulheres desaparecidas.
A Polícia Civil chegou a acenar com a possibilidade de, no início deste
mês, esclarecer a tragédia que atingiu mais de 30 famílias, as quais,
desde o início de 1999, buscam uma resposta da polícia, a prisão do
criminoso, do possível maníaco, que ceifou a vida de 32 mulheres.
Mas a polícia silenciou, e o autor dessa barbárie continua impune,
envolto em obscuridade.

O momento impõe-nos novas condutas, novos conceitos no
combate à criminalidade e na investigação.

A Divisão de Crimes Contra a Vida que, em um passado recente,
alcançava níveis invejáveis de apuração de crimes, já não honra essa
tradição.

Em Contagem, onde o índice de criminalidade cresce de forma
assustadora, é urgente a necessidade de equipar e expandir a
Delegacia de Homicídios que, segundo informações de um Delegado
da unidade, não tem estrutura para atender à demanda.

Ocorre-me, às vezes, acreditar que a polícia mineira passou a
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aceitar de forma passiva a inversão do poder. Ela, que já foi forte
e respeitada, parece fragilizada diante do fortalecimento dos grupos
que comandam o crime na Capital.

Sabemos que o País precisa reestruturar sua justiça, criando leis
mais fortes, fechando os espaços que permitem aos criminosos
recorrer de suas sentenças por longos períodos. Mas, enquanto essa
mudança não chega, precisamos encontrar mecanismos que
devolvam à polícia mineira seu status de melhor polícia do Brasil e,
aos mineiros, a segurança que lhes tem faltado.

O Governo não pode mais esperar. E tempo de agir, e rápido, antes
que a criminalidade na Capital se torne incontrolável.

Muitos Deputados, como eu, ao visitarem nos finais de semana as
suas bases - cidades onde as pessoas andavam com tranqüilidade
pelas ruas e cujas casas não possuíam cercas nem muros - observam
que os criminosos já se instalaram lá.

Na semana passada, tivemos uma comitiva de Vereadores em
Pains, onde a polícia tirou o único Sargento que havia. Foram
mantidos dois soldados para tomar conta de uma cidade. Estive
também em Corinto, onde as pessoas estão assustadas com o tráfico
de drogas. A Polícia Civil local não tem condições de fazer as
investigações; a Polícia Militar está com viaturas quebradas, faltando
pneu e gasolina. Os quartéis, os pelotões, as companhias e as
delegacias estão desmoronando e a criminalidade está crescendo
assustadoramente. Estive com o Governador para elogiar a parceria
das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, mas até este
momento nada de novo aconteceu no Estado. A situação continua
terrível. A população tem medo de sair ás ruas. Escolas são invadidas
por bandidos todos os dias. As professoras e os médicos dos postos
de saúde têm medo de trabalhar, porque a bandidagem tomou conta
de tudo. Não é possível tolerarmos o aumento do crime na nossa
Capital a cada semana sem que nenhuma providência seja tomada. A
questão da segurança é urgente para não chegarmos a um ponto
incontrolável. Muitos dizem que Belo Horizonte está virando uma
Colômbia, chegando à situação do Rio de Janeiro. Há alguns anos,
nas manchetes dos jornais, lia-se que Belo Horizonte era a melhor
cidade para se viver. Hoje é uma cidade insegura, porque os bandidos
estão deitando e rolando. A partir das 21 horas, corremos risco se
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andarmos no Centro da cidade, no Barreiro, em Venda Nova.

Já estive nesta tribuna para solicitar medidas do Governador, do
Chefe de Policia, do Secretário de Defesa Social, Lúcio Urbano.
Criaram delegacias que até hoje não foram de fato implantadas. Belo
Horizonte está tomando um rumo perigoso e todos nós,
parlamentares, somos cobrados. Estamos aguardando uma posição
firme do Governo no combate à criminalidade.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Companheiro Célio
Moreira, seu pronunciamento é bastante lúcido, coerente com a
realidade que vivemos. Estamos no segundo mandato,
acompanhando atentamente essa violência crescente, tentando, a
todo custo, legislar naquilo que ainda nos compete, como legisladores
estaduais. O que muitas vezes nos impede é o fato de, no que diz
respeito à esfera penal, termos a competência dos legisladores
federais.

Seu pronunciamento está correto, mas, infelizmente, o problema da
segurança pública é muito mais complexo do que imaginamos. Ainda
ontem assistimos ao Presidente Lula se pronunciar a respeito do
assunto. Quando a autoridade maior do País fala que estamos
perdendo a briga contra o crime organizado, contra a violência do dia-
a-dia, é porque estamos perdendo.

Por diversas vezes, ocupei esta tribuna para dizer que o problema
de segurança pública não é apenas de polícia. A polícia mineira ainda
continua a ser a melhor do País, e quero deixar bem claro essa
posição.

Durante 15 anos, servi à PM do Estado. Não há polícia que agüente
o sucateamento de vários Governos consecutivos. Em 1988, quando
servia no Batalhão ROTAM, foram lançadas 30 viaturas na Região
Metropolitana. No entanto, há dois anos, lançaram apenas oito
viaturas. Por quê? Porque estavam quebradas. Então, houve um
sucateamento da segurança pública. A matéria é bastante complexa.

Fazendo um retrospecto, além do abandono que houve de todo o
aparato de segurança pública do Estado, deve haver um
comprometimento maior do Ministério Público, dos Juízes. Alguns às
vezes se acham semideuses. Em países avançados, há uma maior
integração do Ministério Público, da Polícia Federal e do Poder
Judiciário. Essa responsabilidade é de todos.
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O art. 144 da Carta Magna traz com muita sabedoria que

segurança pública é um dever do Estado. Enquanto o cidadão e o
Estado enxergarem que o Estado é apenas as Polícias Civil e Militar,
estaremos falidos no processo de controle. Portanto, o Estado é o
Judiciário, o Ministério Público, o setor prisional, a Polícia Civil, a
Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais; enfim, somos todos nós.

Deputado Célio Moreira, cumprimentamos V. Exa. pela lucidez de
seu pronunciamento, que está mexendo em assunto que incomoda a
todos nós, parlamentares, e a toda família que reside no Estado e no
Pais. A discussão é muito mais ampla do que imaginamos, ao ponto
de o Presidente da República ir à imprensa e dizer que estamos
perdendo a guerra. Portanto, temos de estar unidos nessa luta, nessa
cruzada contra o crime, para que realmente o bem possa prevalecer
sobre o mal. Muito obrigado.

Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Concordo em parte
com V. Exa. Acredito que a Casa, com os Deputados e as Deputadas,
pode também contribuir no orçamento, ajudando às nossas Polícias
Civil e Militar a ocuparem realmente o destaque de melhor polícia, que
está perdendo.

V. Exa. mencionou a fala de nosso Presidente da República,
autoridade máxima do Pais. Fiquei preocupado quando ele falou a
respeito da justiça e do Juiz. Foi infeliz em sua fala, que foi vaga, e
não vai surtir efeito. S. Exa. tem de mostrar onde está o problema. E o
Juiz Lalau, é aquele que está vendendo "habeas-corpus"? Enfim, há
problemas com Juizes. Qual é o problema? Não ficou bem para o
Presidente simplesmente colocar toda a justiça dentro do mesmo
balaio.

Espero, em outra oportunidade, estar aqui para fazer um
comentário, um relato a respeito da fala de nosso Presidente da
República, que está muito preocupado com a segurança do Pais. Sei
que S. Exa. vai poder ajudar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões.
O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, demais colegas da

Mesa, Deputados e Deputadas, pessoas que nos acompanham pela
TV Assembléia, estou aqui mais uma vez para defender, primeiro, o
que é importante para todos nós, a democracia e o nosso Poder
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Legislativo. E também para defender a transparência, a harmonia
e a paz.

Todos nós que aqui subimos colocamos para fora nossas
ansiedades. Atravessamos um momento muito difícil, e essa
dificuldade, queiramos ou não, é provocada pelos homens que detêm
o poder político. Esse é o poder que determina a sociedade em que
vivemos, e, logicamente, estamos nesse bojo.

Precisamos fazer uma reflexão: devemos ler transparência em todos
os atos dos homens públicos, em todos os Poderes. Essa bandeira
tem que ser de todos nós, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja
no Legislativo, seja no Ministério Público, independentemente de
partido e ideologia.

Hoje o Governo do Estado coloca uma série de dificuldades para
implementar as políticas fundamentais para o povo mineiro, na infra-
estrutura, na saúde, na educação, na segurança e no funcionalismo
público. Entretanto fui surpreendido por um decreto assinado pelo
atual Governador: o Decreto n° 43.262, de 15/4/2003, com o qual, de
forma inconstitucional, oculta e manhosa, privilegia uma categoria,
pois dá aumento aos agentes fiscais estaduais, aumentando a GEPI.

Sr. Presidente e demais colegas, não podemos admitir que as
coisas aconteçam ao arrepio da lei. Sabemos que é necessário,
urgentemente, dar dignidade aos funcionários, que, há anos, não
recebem aumento, mas não podemos admitir que o Governador do
Estado use um decreto para dar aumento a quem quiser, a uma
categoria cuja forma de desempenhar seu papel lança uma série de
questionamentos.

Estamos apresentando o seguinte projeto de resolução: (- Lê o
Projeto de Resolução n° 650/2003, publicado na edição de 26/4/2003.)

Essa atitude do Governador desrespeita este Poder importante e
tudo que nós, pessoas de bem, desejamos para o Estado. Exceções
como essa, realizadas na calada da noite pelo ex-Governador
Azeredo, causaram morte nessa praça. Concedeu-se aumento
apenas à categoria de fiscais, que ganham por pontos. Não podemos
aceitar esse estímulo para o aumento da arrecadação. O fiscal é um
funcionário como qualquer outro, tem de trabalhar do mesmo modo,
por ser remunerado com o nosso dinheiro.

Temos de regulamentar a função de fiscal, para que possa trabalhar
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cumprindo o seu papel, não por meio de pontos, porque isso não
assegura o aumento da arrecadação. Com  o critério usado para essa
gratificação, não concordamos. Para os Procuradores, isso acontece
depois que recebem a ação. Para eles, não. Basta que notifiquem, por
questionamento ou avaliação individual, Isso faz com que os fiscais
corram atrás, custe o que custar, criando-se quase uma guerra para
conseguir boa produtividade, não de arrecadação, mas de autuação,
muitas vezes questionada na justiça pelo contribuinte.

Independentemente de partido, temos de tomar uma atitude, para
que tenhamos um Governo com fiscalização correta e eficiente, sem
que seja tocada dessa forma indecente, injusta, antidemocrática.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Chico Simões,
estou assistindo ao pronunciamento veemente de V. Exa. e, de certo
modo, tento entendê-lo. Em um primeiro momento afirma que não
entrará no mérito, apenas questionará o modo desse reajuste de
gratificação, ou seja, desses pontos concedidos. Depois, entra no
mérito. Talvez possamos realizar as duas discussões.

O seu primeiro questionamento está fragilizado pela própria fala de
V. Exa., porque, quando leu proposta de projeto de resolução que
apresentará, disse que o Decreto n° 43.268 altera outro decreto.

Sabemos que uma lei modifica outra e um decreto modifica outro.
Se havia um decreto concedendo tal benefício, outro pode
perfeitamente modificá-lo. Talvez a discussão deva recair sobre o que
seja remuneração, gratificação e premiação. A discussão deve dar-se
em outro nível, para saber se é correto fazer por meio de decreto ou
não. Se havia um decreto, fui pego de surpresa. Não sabia que V.
Exa. trataria desse assunto hoje, mas vou municiar-me e amanhã,
provavelmente, trarei os dados objetivos e oficiais do Governo para
esclarecer o público. E um pouco precipitado - já disse que é
inconstitucional -, se a própria fala diz que está modificando outro
decreto. Se havia um decreto, se houve um erro no passado, está
sendo perpetuado, e temos de discutir essa questão.

Em segundo lugar, concordo com V. Exa. quando diz que esta Casa
deve debruçar-se em uma discussão ampla sobre o papel dos Fiscais,
de suas remunerações, de todo o processo. Estamos no Poder
Legislativo com a competência e a obrigação de fiscalizar e de
legislar, mas o timoneiro é o Governador, com suas exigências,
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dificuldades e necessidades. Sabemos que um dos itens para se
fazer o ajuste fiscal em Minas Gerais foi escolhido pelo Governador,
com o acréscimo de R$1.000.000.000,00 na arrecadação. O que não
quer dizer que seja apenas por meio de mais arrocho na fiscalização,
mas também de outros investimentos propostos para o Estado;
porém, um dos gargalos da arrecadação é a máquina arrecadadora. E
lógico que esta precisa passar pelos ajustes necessários, a fim de
tornar-se eficiente e eficaz. O papel do Fiscal é fiscalizar.

Vou tratar, pessoalmente, desse assunto nas esferas do Governo,
porque estamos preocupados com a questão da arrecadação em
Minas Gerais. Algumas coisas feitas no Governo anterior precisam ser
desfeitas pelo novo Governo. Discordo de V. Exa. e afirmo, de cara,
que é inconstitucional, uma vez que um decreto modifica outro. V.
Exa., reiteradamente, tem dito que o Governador Aécio Neves,
utilizando-se da lei delegada dada por esta Assembléia...

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Deputado Miguel
Martini, a Presidência informa a V. Exa. que o tempo de seu aparte
encerrou-se.

O Deputado Miguel Martini - Vejo a benevolência de quem estou
aparteando...

O Sr. Presidente - Deputado Chico Simões, a Presidência informa
que seu tempo também se está esgotando.

O Deputado Chico Simões - A Presidência concede-me pelo menos
1 minuto, para que eu possa concluir?

• Deputado Miguel Martini - Queria concluir também.
• Deputado Chico Simões - Sr. Presidente, com quem está a

palavra?
• Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, seu tempo esgotou.
• Deputado Miguel Martini - Está certo, Sr. Presidente. Ele poderia

ter falado antes. Pronunciar-me-ei sobre o assunto em outra
oportunidade.

O Deputado Chico Simões* - Agradeço seu aparte. Vivemos
aprendendo. Primeiro, eu não estava aqui quando o decreto que hoje
este revoga foi feito de maneira ilegal. Tenho alguma coisa para, pelo
menos, comparar. Fato semelhante aconteceu aqui, no final do ano
passado, quando se tentava uma gratificação para funcionários do
SUS por meio de projeto de lei. As coisas devem ser tratadas de
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maneira igual. Não como aconteceu, ou seja, para quem trabalha
na saúde, defendendo vidas, por intermédio de lei e para os que
defendem bens materiais, por meio de decreto. Temos de valorizar a
vida, investir na vida que Deus nos deu, e não apenas na matéria.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, queria, em primeiro lugar, parabenizar o Deputado Chico
Simões, nosso Líder da Minoria na Assembléia Legislativa, pela
análise que traz, buscando demonstrar a incoerência do Governo em
sua política com relação ao funcionalismo público. Na seqüência, faço
uma critica, que julgo necessária, ao Governo Aécio Neves.

Tivemos, Deputado Rêmolo Aloise, ontem, uma reunião dos
Deputados Estaduais do Bloco PT-PC do 8, com a presença das
direções executivas desses partidos, para fazermos a análise desses
100 primeiros dias do Governo Aécio Neves, de suas realizações em
Minas Gerais, se assim podemos chamá-las, e das ações a que o
Governo se propôs durante esses 100 dias. Foi uma reunião profícua,
pois pudemos fazer o balanço e nos orientar sobre as cobranças ao
Governo que, na condição de Oposição e maior bancada a nós
conferida pelas urnas, teremos que fazer, para que essa fiscalização
fique evidente.

Uma das questões tratadas foi a nossa surpresa e estranheza com
as propagandas que vêm sendo veiculadas pelo Governo do Estado
em rede estadual e nacional de TV, em todos os aparatos da mídia no
Estado. Não vou reclamar do custo da propaganda, porque isso, entra
Governo, sai Governo, sempre é alvo de reclamação da base
oposicionista. Não quero firmar-me nesse ponto. Deixo isso para lá, a
fim de que não digam que se trata de uma picuinha da Oposição em
relação ao Governo Aécio. Prefiro fazer uma análise mais de
conteúdo. E uma análise desse conteúdo nos leva a estranhar o tipo
de propaganda que vem sendo veiculada.

Em 100 dias, o Governo Aécio Neves gaba-se de ser um Governo
de cortes. A tesoura passou a ser sua marca. Diversas são as
inserções na TV, em que o Governo, utilizando-se da tesoura, faz
cortes e gaba-se, dizendo que essa é sua grande realização. Segundo
ele, os cortes efetivados no orçamento público deste ano significariam
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probidade administrativa. Poderia ter alguma razão o Governador,
se não fosse apenas isso que tivesse para demonstrar ao povo
mineiro e se esses cortes não afetassem exatamente o Estado; e se,
dentro dos cortes que afetam o Estado, não estivesse a saúde, a
educação, a geração de emprego, a realização de reforma agrária, a
segurança pública.

Não estou aqui dizendo que o Governador não deveria fazer cortes,
mesmo porque o Governo Lula também os fez. Mas o Governo Aécio
gaba-se de que o centro de seu Governo, aquilo que ele precisa dizer
que fez nesses 100 dias foram os cortes. Os cortes são a essência de
seu Governo, enquanto Lula, quando precisou efetuar cortes, disse
que esses eram remédios amargos que precisavam ser ministrados,
considerando a situação em que encontrou o País. Ganhou as
eleições em meio a uma crise econômica, fruto do Governo anterior,
de oito anos de implantação da política neoliberal. Porém, coloca
medidas necessárias para ajustar a máquina e para que o Estado
possa crescer e fortalecer-se com o objetivo de distribuir renda. O
corte é a essência do Governo do Aécio. Enxugar o Estado é o âmago
de seu Governo. Ele se vangloria disso. Fazer do Estado um Estado
mínimo e deixar que a iniciativa privada atenda aos anseios, em vez
do Estado, é a essência de seu Governo.

No Governo Aécio Neves, há o sentido neoliberal. Ele não se
desvencilha disso; pelo contrário, fazer do Estado o Estado mínimo é
o centro da sua propaganda. Os Bombeiros tiveram um corte de
28,6%. Não sei o que comemorar. Poderia, pelo menos, justificar-se,
dizendo que, infelizmente, foi preciso o corte e que lamenta que a
cidade de Ouro Preto foi incendiada. Nesse caso, eu diria: pobre
Governador Aécio Neves, encontrou o Estado falido por quem o
apoiou, Itamar Franco, e seu antecessor, Eduardo Azeredo, por isso
precisa fazer cortes. Em vez disso, ele vai à televisão e diz: eu sou a
tesoura, meu Governo é a tesoura, enxugo tudo, até gelo. E
inexplicável como um governo gaba-se de fazer cortes. A tesoura é o
centro de seu Governo.

O corte de 28,6% dos Bombeiros levou o Deputado Sargento
Rodrigues a apresentar requerimento para saber quais as
conseqüências.

Houve ainda 21% de corte na Polícia Militar. Foi à televisão e disse:
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"Cortei também na Policia Militar. Sou danado, corto mesmo,
enxugo tudo que for preciso!". Como se isso fosse uma benesse.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Já que V. Exa. está
falando do Aécio "tesourinha", Aécio "guilhotina", Aécio "facão", em
Ouro Preto houve um fato não registrado pela imprensa. Quando o
helicóptero do Governador e do Presidente descia, 150 oficiais e
praças da Polícia Militar estavam com faixa para protestar contra o
sucateamento do Corpo de Bombeiros, tanto a organização dos
oficiais como a ASPRA estiveram presentes no movimento. Dos
dirigentes que lá estavam, quem se dignou cumprimentar os
manifestantes e apoiá-los foi o Presidente Lula, porque o Governador
Aécio nem isso fez. Poderíamos dizer que o Governador fez grande
anúncio. Os cortes representarão, no caso do funcionalismo, durante
todo o ano de 2003, R$20.000.000,00 para um Estado que tem um
déficit que ultrapassa R$2.000.000.000,00, fruto do "desgoverno
Eduardo Azeredo", que está sendo condenado na auditoria. A
brincadeira da privatização do sistema bancário gerou prejuízo de
R$400.000.000,00 para o Estado. Talvez, se não tivesse gerado esse
prejuízo, o déficit tivesse sido menor. O Governo dos cortes tem muito
a comemorar nos 100 dias. Além dos cortes, poderíamos lembrar dos
acidentes ecológicos, como em Cataguases, o maior que já existiu em
Minas Gerais.

Realmente é uma obra significativa, que marca os 100 dias de
Governo. Poderemos comemorar também, como grande obra, o
incêndio ocorrido em Ouro Preto. O Governo está de fato mudando a
cara do Estado. Além disso, constatamos o aumento da violência, que
está chegando a níveis nunca vistos em Minas. Portanto, são três
grandes obras, que se somam aos cortes do Governador "guilhotina".
Mas essas verdades não são divulgadas pela imprensa, não são ditas.
Muitos parlamentares que apóiam o Governo, ao fazerem
pronunciamentos, não destacam tais questões.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Durval Angelo.
Acrescento que o Governador Aécio "mãos de tesoura" também
cortou 63,5% do orçamento do IDENE, criado pelo próprio
Governador. A Deputada Elbe Brandão deixou sua cadeira na
Assembléia, com toda a boa-vontade, para dirigir esse órgão,
defender o Norte, o Noroeste e o Nordeste mineiros. Repito que me
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considero um Deputado dessa região, porque ali tive quase 10 mil
votos. Fiquei muito contente com a criação do IDENE. No entanto, a
Deputada Elbe Brandão também teve uma surpresa com o corte.

Conforme combinado com o Secretário Nilmário Miranda e com os
Deputados Mauri Torres, Laudelino Augusto e André Quintão,
convidamos os demais Deputados para o lançamento da Frente em
Defesa da Criança e do Adolescente, no vale do Jequitinhonha,
ocasião em que o Governo Federal anunciará várias medidas
relacionadas não só com o programa Fome Zero, mas também com
outras surpresas agradáveis para a região. Espero que "Mãos-de-
Tesoura" também compareça, não para fazer cortes, mas para
anunciar ganhos para o vale do Jequitinhonha.

Além do IDENE, houve 71,2% no orçamento do ITER. O Secretário
Marcelo Gonçalves não pode reclamar desse corte na Secretaria de
Reforma Agrária. Na presença do MST, que fez recentemente aquela
marcha em Belo Horizonte, ao ser indagado sobre as conseqüências
do corte para a recém-criada Secretaria e para a reforma agrária,
disse que tem enfrentado constrangimentos. Por exemplo, para
conseguir comprar lona preta para os assentamentos, tem de pedir ao
Secretário de Obras que faça a compra, porque não existem recursos
devido ao corte de 71,2%.

Na Secretaria da Educação, o corte foi de 31,4%. O plano de
carreira ficou somente na promessa. Deputado Mauri Torres,
precisamos fazer uma reunião com o Secretário de Governo, que
esteve nesta Casa e nos prometeu que na primeira semana de
Governo Aécio Neves traçaria com o Sind-UTE diretrizes, a fim de que
o plano dos professores fosse discutido logo no inicio do Governo. A
Secretária da Educação, apesar de toda a boa-vontade, nem sequer
foi capaz de fazer levantamento de estudos sobre a questão. Não há
verbas para montar uma comissão. Não há a menor intenção do
Governo de elaborar planos de carreira.

Até entenderia o Governo dizer que tem dificuldades econômicas.
Isso é fácil de compreender. O Governo Federal também diz que
possui dificuldades financeiras e que precisa honrar seus
compromissos, mas, como um problema a ser resolvido, e não como
uma solução. Essa diferença é crucial. E impressionante como esse
pensamento neoliberal domina. A essência passa a ser o corte dos
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gastos públicos. E, então, começa a se vangloriar: "sou um
Governo que corto e por isso sou bom". Ora, deveria ser exatamente o
contrário. Como sair desse problema econômico em que o Estado se
encontra e dar-lhe condição para maiores aplicações na área social?
Esse é o grande dilema enfrentado pelo Brasil. Infelizmente, parece
que o dilema do Governador é outro, e ele resolveu fazer seu
marketing político em cima de cortes, seja com facões, tesoura,
guilhotina e outros elementos de enxugamento de despesas. Daqui a
pouco tempo, passará a enxugar gelo, porque as despesas sociais
foram totalmente cortadas. Esse debate deve continuar nesta Casa.
Nosso parlamento não pode simplesmente assistir aos cortes, dos
quais a população começa a reclamar. Isso trará reflexos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - O Governador
tenta ajustar e acertar o Estado. O pior corte que vejo ultimamente é o
do Governo do PT, tirando o dinheirinho minguado que vinha para
Minas. O Governo tenta acertar as contas, e chega o PT! A população
precisa entender que o discurso não pode ser feito dessa maneira.
Apresentamos requerimento solicitando ao Presidente da República
que efetue o estorno desse crédito. Então, o Governo corta verbas do
Estado e pressionam o Governador Aécio Neves. Cortam daqui!
Cortam dali! E o Lula corta o dinheiro de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Sr. Presidente, na condição de
Vice-Líder do Governo Aécio Neves, queria dizer da admiração que
tenho pelo trabalho do Deputado Rogério Correia, que é lutador bravo
pelas causas justas do Estado de Minas Gerais. Mas, a mesma
condição de Vice-Líder o Deputado Rogério Correia tinha no início do
Governo Itamar Franco, e fez parte da sua eleição. Hoje, estamos
assistindo a muitas mazelas neste Estado, sobretudo com relação às
finanças públicas, fruto de uma paralisia no Governo passado, em que
recursos do Estado deixaram de ser produzidos, investimentos foram
perdidos, recursos do Governo Federal e recursos internacionais
deixaram de vir para cá. Essa discussão, até pejorativa, contribui
muito pouco para a solução do problema que temos em Minas.
Acredito neste início de Governo Aécio Neves, como no Governo Lula,
em que se busca resolver problemas estruturais, sobretudo na área da
produção. Vemos, nesta Casa, pouca preocupação com o produzir.
Muitos gostam de gastar, e gastar é bom, conceder aumentos, verbas
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para as bases, eu também gosto de fazer isso e é o que dá votos,
mas o problema é que, se não ajudarmos o Estado a ganhar, não
teremos como gastar. Chamo a atenção para isso porque, neste
início, o Governo Aécio Neves parte para uma ofensiva com a qual, há
muito tempo, estamos engasgados, sobretudo com relação ao
comportamento do Governo passado, que é exatamente a perda de
investimentos. Assistimos, na minha região do Alto Paranaíba e
Triângulo Mineiro, à evasão de indústrias e empresas para Goiás,
Bahia, São Paulo. São produções, empregos e arrecadação que
deixam de existir para os cofres do Estado. Vejo, neste inicio do
Governo Aécio Neves, uma postura firme, e não falo com a paixão da
política, mas como cidadão. O Governador afirma que não quer guerra
fiscal, como o ex-Governador Itamar Franco, mas que não vamos
perder nenhum investimento neste Estado; o Governo está entrando
na guerra fiscal, o que nós aprovamos. Senão, vamos ficar sem o
nosso investimento. Entender que precisamos de investimentos
internos e externos é absolutamente importante. Quando se faz a
crítica, há de se reconhecer o lado positivo da questão deste início de
Governo; precisamos aumentar a produção agropecuária, industrial,
de serviços, de turismo. Esta Casa deveria estar discutindo um pouco
mais nesta direção. Discutem-se detalhes menos importantes da vida
do povo mineiro, enquanto deveríamos fazer uma discussão de nível
mais elevado, até mesmo para ajudar o próprio Governo. Itamar
Franco deixou um ensinamento muito importante. Ele disse: "Eu
preciso da Oposição. A Oposição me ajuda a governar, ela é
importante. Mas precisamos elevar um pouco o nível da discussão
sobre como o Estado sairá dessa questão financeira gravíssima, pois
se não ajudarmos o próprio Executivo a encontrar o seu caminho, não
vamos conseguir que o Estado seja produtivo. Os cortes neste início
de Governo foram necessários para que o Estado encontre a
normalidade financeira. Devemos partir para uma discussão que
possa contribuir para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais,
integrado com o Governo Federal. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
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Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a i° Fase da Ordem
do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 4° Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos nos 326/2003, do Deputado Jayro Lessa, e 38012003,
do Deputado Leonardo Quintão; e de Administração Pública -
aprovação, na 5° Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
279/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 325 e 415/2003, do
Deputado Doutor Viana, 328/2003, do Deputado Leonardo Quintão,
34812003, do Deputado Dimas Fabiano, 362/2003, da Comissão de
Educação, 363/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, e
412/2003, da Comissão de Justiça (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Antônio Genaro - informando a sua desfiliação do PFL e a
sua filiação ao PL; e Leonardo Quintão - informando a sua filiação ao
PMDB (Ciente. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Dinis Pinheiro solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1°, transferi-Ia
ao Deputado Irani Barbosa. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado lrani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo
esta tribuna surpreendido com as declarações do Presidente Luís
Inácio Lula da Silva. Surpreso por quê? Não votei nele. Ainda o
considero incapacitado para governar o País. Mas, como cidadão
simples, sem estudo e sem cultura, sofre mais as mazelas da nossa
sociedade. A sua declaração me surpreendeu porque reflete o que
acontece no Judiciário. O que quis dizer quando se referiu à caixa
preta do Judiciário? Será que se referiu ao Sr. Wenderson de Souza
Lima, Juiz de Ribeirão das Neves, cujo irmão traficante teve pena
reduzida, cumpriu-a sob sua tutela e foi empregado de Fundação Pró-
Saúde, naquele município, que curiosamente era dirigida pela esposa
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do ex-Deputado Eduardo Brandão?

Quando fala da caixa-preta do Judiciário, refere-se aos peritos em
(...) nenhuma, especialistas em coisa alguma. Nomeiam perito em
Medicina que não possui, às vezes, curso primário. Peritos de
Engenharia, disso ou daquilo, que não são formados em coisa
alguma, mas oficialmente são peritos, que periciam ou vendem a
perícia, como o Juiz bem entende.

Será que falava da caixa-preta dos escrivães, que ficam 20, 30 anos
num fórum, selecionando qual sentença vem para cima, qual vai para
baixo, qual será vendida, aumentando o preço para a do traficante,
que é mais cara, pela facilidade em conseguir dinheiro: essa é do filho
do rico; das varas de falências, dos síndicos de falência, que
administrarão coisas de pessoas sofridas pela vida, pela "sacanagem"
da sociedade, quando colocam os impostos em cima da empresa para
quebrá-la. Isso é feito invariavelmente pelas Secretarias das
Fazendas, não só de Minas Gerais, mas de outros Estados, que
recebem dinheiro do achaque, quando multam essas empresas,
levam-nas à justiça e fazem com que elas quebrem.

Falava da caixa-preta das firmas de construção, que são de
parentes de Desembargadores, Juizes e tudo mais? Porque o
Judiciário constrói tanto quanto a Secretaria de Obras Públicas do
Estado, pois realiza todas as suas obras. Falava das firmas de
conservação, de parentes de Juízes, Desembargadores, amigos e
tudo mais.

Será que falava da caixa-preta dos Procuradores e Juízes, que
recebem propinas dos bingos e cassinos institucionalizados neste
Pais?

Será que é da caixa-preta dos depósitos judiciais, que não têm fim,
feitos num caixa único, como no caso do BEMGE? Por que o BEMGE,
que foi vendido, não pode desaparecer? O BEMGE tem agências que
permanecem firmes, mais sólidas que rocha. Por quê? Será que
alguma coisa ficou pendente ou é a caixinha-preta dos depósitos
judiciais que não podem e não têm como ser transferidos? Será que é
sobre essa caixa- preta que o Presidente Lula falava? Será que o Lula
se referia à caixa-preta dos escritórios de advocacia? Será que se
referia à caixa-preta de filhos de Juízes, Desembargadores, genros,
amantes, "amigos"? Será que falava da caixa-preta daqueles conluios
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que se formavam com Promotores, Juízes e muitos fóruns para
sacrificar cidadão de bem, vender facilidades a bandidos, como o caso
a que assistimos em Ribeirão das Neves?

Essa cidade transferiu um dos Promotores, chamado Barbabeila -
parece nome de travesti - para Pirapora, terra do Deputado Wanderley
Avila. Agora dão outra promoção para ele, a fim de tirar o bandido de
Pirapora. Deram promoção para esse bandido, que formava quadrilha
com outro Promotor em Ribeirão das Neves, Rodrigo Fonte Boa,
juntamente com o Juiz Wenderson de Souza Lima. Era uma
verdadeira quadrilha, com alguns maus policiais militares e Delegados
daquela cidade.

Será que o Presidente se referia ontem a esse Judiciário, protetor
desse conluio, desses que vendem sentenças em todos os níveis num
fórum pequeno, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Alçada, no
Superior Tribunal de Justiça, no Supremo e tudo mais? Será que
falava dessa caixa-preta? Será que é do aumento da criminalidade
que vemos devido à impunidade?

Hoje, em qualquer lugar, dependendo do advogado que se coloque
numa causa, esse pode ganhar a sentença ou enterrar o cliente para
sempre, porque tudo é negociado. Eu, Deputado lrani Barbosa, ao
falar sobre a corrupção do Judiciário, fui tachado de louco e
irresponsável, porque disse a verdade do que existe. Como
chamaríamos o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao
falar que nosso Judiciário persegue o menos favorecido e que a
justiça neste Pais é para ricos? Ricos são os que têm dinheiro para
dar. Quando diz que o Judiciário é caixa-preta?

Vemos Ministros, Desembargadores, Presidentes de tribunais
pulando para cima, porque não querem a fiscalização do Judiciário.
Por que não pode ser fiscalizado, se é tão limpo e honrado? Algo
assim pode ser fiscalizado, pois está tudo em perfeita ordem. Por que
não podemos ter o controle externo do Judiciário? O que garante
honradez a um homem que veste toga? Concurso público? Concurso
público, meus senhores, garante emprego, não garante honradez,
honestidade, integridade a ninguém, muito menos num Judiciário
como o do nosso País.

Sr. Presidente, tachou-se o Irani Barbosa de louco e irresponsável.
Qual nome daremos ao nosso Presidente, por dizer a verdade e ter a
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coragem de vir a público dizer que o Judiciário tem caixa-preta e
ninguém quer mexer nele por ter braço podre e corrupto? Os homens
que são - e se dizem - honrados dentro do Ministério Público e do
Judiciário não deixam mexer.

Se existe uma banda podre, a banda boa existente no setor não está
funcionando bem, não está correspondendo aos salários recebidos,
que são maiores que os nossos. Outro dia mostrei o contracheque de
um Promotor, de R$28.000,00. Não vi jornal nenhum noticiando essa
matéria. Por quê? Será que a nossa imprensa está tão comprometida
a ponto de não poder publicar o contracheque de um Promotor?

Nós. Deputados, somos 77. Promotores neste Estado, são 1.800,
contando os inativos. Será que essa é a caixa-preta, e quando um
Deputado como Irani Barbosa fala sobre isso é tachado de louco, de
irresponsável?

Muito obrigado, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua
incapacidade, sua falta de estrutura e de estudos e sua coragem de
falar o que o povo brasileiro pensa.

O nosso Judiciário tem uma parte boa, mas omissa, porque a parte
podre está mandando muito mais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Recebemos da Câmara
Municipal de Ouro Preto requerimento e documentação apresentados
nessa cidade para o pedido de "impeachment" da Prefeita, devido à
contratação de trabalho publicitário sem licitação, irregularidades na
contratação e medição de empreiteiras, uso indevido de recursos no
carnaval de 2000 e 2001. São muitas as irregularidades que a Prefeita
vem cometendo. Costumo dizer que quem põe tira.

Hoje, a Promotora de Ouro Preto, por intermédio de um abaixo-
assinado dos Vereadores, solicitou o afastamento imediato da Prefeita
Mansa Xavier da Prefeitura dessa cidade, por improbidade
administrativa. A Promotora, recém-chegada, tomou conhecimento
dos fatos e pediu, agora, às 14 horas, o afastamento da referida
Prefeita. César colocou fogo em Roma, e, se deixarem, essa mulher
colocará fogo no resto de Ouro Preto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel
Martini solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
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Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Uso esse tempo porque, na semana
passada, se não me engano, convidei o Deputado Rogério Correia
para estar no Plenário quando do meu pronunciamento em resposta a
sua fala, e ele não pôde estar presente. Na oportunidade, falamos
também dos 100 dias de governo do Aécio Neves.

Hoje, o Deputado Rogério Correia, Líder do PT, usa a tribuna para
fazer veladas críticas ao nosso Governador, que, corajosamente, toma
as medidas necessárias para atender, inclusive, a demanda do
Governo Federal.

O Governo Federal exige que Minas Gerais cumpra a Lei de
Responsabilidade Fiscal, e resiste em dar o aval para os
US$70.000.000,00 do BIRD para financiar o PAPP 2, que vai atender
regiões carentes e inclusive faria parte desse Programa Fome Zero,
alegando que Minas tem que fazer o ajuste fiscal. O Ministro Antônio
Palocci retém A$36.000.000,00 do Governo do Estado, dizendo que
Minas não está fazendo o ajuste fiscal.

O nobre Deputado, Líder da Minoria, Chico Simões vem à tribuna
dizer que o Governador não pode dar aumento de gratificação porque
está ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque Minas tem que
fazer o ajuste fiscal primeiro.

O Líder do Partido dos Trabalhadores, partido do Governo Federal,
diz que o que o Governador Aécio Neves está fazendo é um absurdo,
porque está tendo coragem de fazer o ajuste fiscal de Minas Gerais.

Está difícil conciliar discurso e prática. O Deputado Rogério Correia
diz que a política do Governador Aécio Neves é neoliberal, mas quem
é elogiado pelo FMI é o Sr. Antônio Palocci, o Sr. Lula, o Governo
Federal. Quem é neoliberal neste País hoje? Talvez estejamos
falando de um outro conceito surgido aqui. E neoliberal o que o PT
considera como tal. Não é neoliberal o que o PT pratica. Só é
neoliberal o que o PT define como neoliberal. Nem Fernando Henrique
Cardoso, que chamei aqui de imperador por muitas vezes, fez o ajuste
fiscal que o Sr. Palocci está fazendo - 4,25% do PIB. O máximo a que
Fernando Henrique chegou foi 3,08%. Quem é o governante que está
cortando mais? E Minas Gerais para sobreviver ou o Sr. Antônio
Palocci para agradar o FMI? Quem tem coerência? Diz que irá

rs



1206
continuar no ano que vem, no seguinte e no outro ano. Mas,
servidores públicos, fiquem tranqüilos, porque a reforma da
Previdência vai atendê-los. Inclusive, o reajuste para os servidores
públicos parece estar previsto para 1%.

Não vou entrar nos detalhes dos gracejos e das brincadeiras feitas
aqui, usando-se os termos "tesourinha" e 'guilhotina", porque quem
tem que manter a ordem e o decoro do Parlamento é quem está
presidindo essa reunião. Mas acho que podemos fazer um debate
sério, com análises realistas e concretas, não apenas demagógicas.
Precisamos enfrentar a realidade que o Estado está vivendo ou não
vamos, na condição de parlamentares e representantes do povo,
contribuir para melhorar esse estado de coisas.

Já dissemos a que Governo desastroso Aécio Neves teve que
suceder. Para que este Governo se viabilize, para que se recupere a
credibilidade nacional e internacional e o respeito por Minas Gerais
não há outro caminho senão fazer o que a lógica contábil, econômica,
política, etc. determina. Se estou gastando mais do que arrecado,
tenho que fazer duas coisas: gastar menos e arrecadar mais. O
Governo está corajosamente fazendo isso, investindo intensamente
nas áreas fundamentais, pois não há mágica nesse setor.

Aí não há corte. Não são corretos os dados do Líder do PT. A
previsão para a área de segurança pública é de R$40.000.000,00 de
incremento com contrapartida do Estado, mesmo o Governo Federal
estando determinado a reter R$36.000.000,00 - e R$24.000.000,00 já
estão retidos; mesmo tendo sido encontrados restos a pagar de
R$840.000.000,00, R$2.300.000.000,00 de déficit, com política
recessiva e crescimento mínimo.

Qual é a mágica? Tenho certeza de que o Governador aceitaria, de
bom grado, outra sugestão. Ao invés de cortar, preferiria dizer:
"Investirei RS150.000.000,00 em segurança pública,
R$300.000.000,00 na área de saúde ou A$400.000.000,00 em infra-
estrutura básica".

Com o dinheiro da CIDE, destinado às estradas, o Governo Federal
quer ficar, para fazer superávit primário. Como vamos fechar essa
conta? Para fazer superávit primário e atender ao FMI reservam-se
4,25% do PIB. Então, tem que reter o recurso destinado à construção
e reforma das estradas. A maior malha viária do País está em Minas
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Gerais. Como fazemos? Ai, vem o Ministro Anderson Adauto e
joga um pouco de pedra aqui, tapa um buraco ali. E resolve-se o
problema!

Como se governa um Estado como esse? Como um governante tem
a coragem de colocar o dedo na ferida, mostrar à sociedade os
problemas, apontar o caminho e dizer onde espera chegar? S. Exa.
tem sido tratada até de maneira jocosa. De "tesourinha", de
"guilhotina". Qual nome vamos dar ao Governo Lula, que corta 4,25%?
A custa de um altíssimo preço, do desenvolvimento econômico do
País, porque cortar 4,25% reduz a margem de crescimento do País.

Hoje, o Secretário do Tesouro americano, que já falou um tanto de
besteiras contra o Lula e o Brasil, veio aqui e deu entrevista dizendo
que não se pode reduzir o superávit primário de 4,25%, sob pena de
comprometer a credibilidade internacional do Brasil. E Antônio Palocci
diz que vamos manter os 4,25%. Isso vai sacrificar o crescimento do
País, mas o Governo diz que é preciso recuperar a credibilidade
internacional.

E necessário ressaltar que os dados macroeconômicos do País são
extraordinários, mas não em razão de medidas tomadas por essa
equipe econômica. Até mesmo porque o PSDB continuou no Banco
Central, porque o seu Presidente, um banqueiro, continua sendo do
PSDB, ou melhor, teve que se desfiliar porque o exercício do cargo o
exigia. Elegeu-se Deputado Federal pelo PSDB. Era banqueiro.

A política de juros altos continua. O dólar tem caído, mais em razão
de um contexto mundial: a Guerra do Iraque. Agora, tudo está
ajudando: o dólar está despencando, a guerra já não assusta mais
ninguém e o preço do petróleo está caindo. Os dados são
extraordinários.

Veremos, hoje, qual a decisão do COPOM. Está-se esperando que
tire o viés de alta e há quem espere que corte até 0,25. Está na hora
de o Governo começar a sinalizar que vamos pensar no Brasil.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Miguel
Martini, estou acompanhando a fala de V. Exa., cujo objetivo,
certamente, é dar contribuição para o povo e o parlamento de Minas,
a fim de modificar a expectativa do desenvolvimento de nosso Estado
e do Pais. Entretanto, fiquei preocupado quando ouvi V. Exa.
comentar sobre o Governo de nosso querido Itamar Franco,
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atribuindo-lhe o adjetivo de desastroso para o Estado.

Gostaria de compartilhar com V. Exa. um pensamento, já que sei de
sua seriedade e preocupação em analisar o momento conjuntural
vivido por nosso Estado e nosso País. O nosso partido, o PDT, que
tem, como pilar de sua ação, a democracia e o trabalhismo, defendeu
as candidaturas de Aécio Neves para o Governo de Minas e, no
segundo turno, de Lula para a Presidência.

A minha impressão, analisando os cento e poucos dias dos novos
Governos Estadual e Federal, é a de que estamos a viver um tempo
novo no Pais. V. Exa. pode ver discrepâncias políticas na condução
de nosso Ministro, médico, Antônio Palocci, mas há de concluir que há
realmente uma seriedade muito grande e uma visão diferente da
abordagem do financiamento para o desenvolvimento do Brasil.

Tenho a absoluta certeza de que, hoje, o sentimento que nos une é
o de que nosso País possa, a cada dia, estar mais independente da
presença do FMI. Não apenas o Ministro Palocci. mas também o
Ministro Cuido Mantega, tem feito um trabalho excepcional e
prioritário, para fortalecer a comunidade da América Latina. Nesse
ponto, está, em nível internacional, a grande modificação de nossa
visão política, que já não segue o modelo de Bredwoods, mas sim, o
da latinidade. Nesse sentido, há o interesse do Brasil de não ser
apenas um país membro do sistema de financiamento do Caribe e da
Venezuela e do sistema platino, mas de participar como membro
efetivo.

Se realmente vingar essa estratégia de se unir às economias latino-
americanas, a partir do pensamento da CEPAL, da idéia "cepalina" de
termos, na América Latina, um instrumento eficiente de financiamento
público, tenho a certeza de que o Brasil poderá caminhar sua política
de financiamento internacional sem depender fundamentalmente do
FMI. Esse é um ponto da maior importância: tirar o eixo dessa ligação
umbilical que temos tido, historicamente, com o FMI e compartilhá-lo
com os outros países da América Latina.

O segundo detalhe, que julgo muito importante e que, certamente, V.
Exa. abordará, é a dificuldade conjuntural de Minas Gerais -
ressaltada por nosso Governador, em seu pronunciamento do dia 21
de abril, em Ouro Preto - de construir a República.

Nós temos a obrigação cívica de resgatar um nova ótica do modelo
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federativo, e o parlamento mineiro poderia colaborar nesse
sentido. Infelizmente, a União, muito particularmente nos últimos oito
anos, no Governo Fernando Henrique, utilizou-se de artimanha
tremendamente danosa aos municípios e ao Estado, ao não
compartilhar o bolo tributário. V. Exa. sabe que, quando os
constituintes definiram a divisão das receitas em nossa Constituição, o
Estado, em 1988, recebeu, de transferência do Governo Federal,
32,5%. No último ano do Governo Itamar Franco, esse índice ficou
aquém de 23%. Em um lapso de 15 anos, em termos reais, o Estado
perdeu quase 1/3 do seu direito de transferência de verbas federais.

Há um grande espaço para que o nosso Governador Aécio Neves,
com o prestígio de ter sido o Presidente da Câmara dos Deputados,
lidere um movimento nacional, O Presidente Lula, homem do povo e
sensível aos movimentos populares, poderia promover o
reordenamento desse ente federativo. Nós, Deputados, infelizmente,
temos uma parcela de culpa, porque, quando vimos ao parlamento
representar os nossos eleitores, dois pólos são muito fortes em nossa
atuação: o município, já que o Deputado traz consigo uma visão
municipalista forte, e o sentimento nacional. Para que os parlamentos
estaduais possam discutir e valorizar esse tema, é necessária uma
representação do Estado. Todos os Estados sofrem muito com a
dificuldade de não poder ter uma representação federativa, em
especial Minas Gerais, por ter essa economia pujante.

Alinhavei a questão conjuntural relativa às contribuições em
substituição aos impostos, a questão do modelo federativo e a
questão dos "royalties". Alguns Estados que usufruem o 'royalty" do
petróleo, como o Rio de Janeiro, têm tido superávit orçamentário
muito importante. Minas Gerais, com a safra do minério, que só ocorre
uma vez, não tem recebido o mesmo tratamento. Essas três
preocupações podem encontrar uma explicação conjuntural. E muito
fácil dizer que o País não está bem porque o Presidente Lula está
seguindo um modelo neoliberal e que o Governador Aécio Neves está
encontrando dificuldades porque o ex-Governador Itamar Franco
governou desastrosamente. Na verdade, é preciso ter muita
criatividade. Os homens que estão chefiando a Nação e o nosso
Estado merecem a nossa confiança. Acredito que o parlamento
poderá contribuir para que disponham de ferramentas mais eficazes, a
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fim de melhorarem a qualidade de vida dos mineiros. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Deputado Sebastião Helvécio, não
entrarei em um debate nacional, senão, fugirei ao tema por mim
proposto ao subir a esta tribuna, mas teremos oportunidade para
debater sobre isso. V. Exa. equivoca-se em um ponto. Disse e
reafirmo: a política que o Governo Federal está imprimindo, neste
momento, é necessária. Porém, discordo de V. Exa., e digo que a
política do Governador Aécio Neves é ultranecessária, indispensável;
fundamentar. Se faço críticas aqui, a critica que tem de ser feita
anteriormente, em Brasília, deve ser mais intensa, porque os cortes do
Governo Federal são muito mais profundos. Os daqui visam atender
ao Governo Federal, enquanto os de lá visam atender ao capital
internacional. Não discordo da forma como está sendo conduzida a
política. Tenho dito que o discurso está errado, não a prática. Meu
partido, o PSB, sustenta o Governo Lula no Congresso Nacional. As
críticas feitas aqui não são procedentes. Quem as considera assim
terá de aceitar as críticas feitas ao Governo Federal como
infinitamente maiores. E mais radical o que está sendo feito no
Governo Federal.

Do mesmo modo acontece com o Fome Zero, como vemos na
televisão. O povo está cobrando. E culpa do Governo Federal? O
Ministro disse que pensava que as coisas estivessem prontas.
Descobriu que não estão. Demanda-se um tempo para que as
medidas dêem resultado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte.
Assisti ao pronunciamento do ilustre colega Rogério Correia, que teve
o respaldo do colega Durval Angelo. Entendo que esta é a Casa do
debate, do discurso, do ponto e contraponto, das discordâncias, mas é
necessário preservar a verdade. A verdade é o que escutamos, vemos
e vivemos. Concordo com o Deputado Sebastião Helvécio, quando
falou sobre o Presidente da República. O Brasil vive um momento de
respaldo, confiança. Vemos a somatória de partidos políticos apoiando
o Presidente Lula, entre eles o PDT, meu partido. Aplaudimos ao ver
os índices econômicos, o risco-país caindo, o dólar chegando ao
patamar da verdade, a inflação diminuindo a cada dia. Observamos e
aplaudimos quando o Congresso se une, esforçando-se para dar
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governabilidade ao País. Já passou a época do quanto pior
melhor. Não podemos reviver isso. A população espera ter um grande
Governo. Entendemos as dificuldades do Governo Federal.

Na semana passada, fiz críticas quanto aos cortes feitos na área da
saúde. O Governo Federal incentiva a criação de serviços
especializados, mas, ao mesmo tempo, faz valer um decreto do
Ministro da Saúde, proibindo repasses e novos credenciamentos.
Entendemos isso. Porém, precisamos considerar que, em Minas, a
situação não é muito diferente. Não entendo quando vejo o
Governador Aécio Neves demonstrar toda a seriedade, competência e
experiência política, acumulada ao longo de anos, principalmente na
Presidência da Câmara, onde é considerado um dos grandes
Presidentes, fazendo grande esforço, ser tratado dessa forma. Essa
atitude não é própria do Deputado Rogério Correia. Conheço-o bem.
Convivo com ele há quatro anos. De maneira firme, defende as
posições de seu partido. Porém, a forma com que tratou essa questão
não é própria dele nem do Deputado Durval Angelo.

Quero que o Governo Lula acerte. Torço para isso, faço votos e
contribuirei para que Aécio Neves traga a governabilidade ao Estado.
Estamos vivendo problemas sérios em Minas, e só não enxerga quem
não quer. Estamos vivendo um momento em que há um clamor por
seriedade muito grande, um clamor por ajuda mútua. Precisamos
discordar do Governo. Discordo dele, de público, e os companheiros e
companheiras do PT devem também discordar, quando se retêm 36
milhões de um Governo que está fazendo o possível para acertar as
contas. Precisamos acertar, do contrário não teremos o financiamento
externo para asfaltar as vias de acesso de 215 municípios, para que a
nossa região tenha acesso ao Programa de Apoio ao Pequeno
Produtor Rural de R$300.000.000,00. Precisamos acertar as contas
para que o Norte de Minas e o Jequitinhonha tenham acesso aos
recursos do PRODETUR, de US86.000.000,00. Se não acertarmos, o
Governo Federal não dará o aval necessário para que possamos
tomar os recursos internacionais, tão importantes para a recuperação
do nosso País.

Deputado Miguel Martini, R$36.000.000.00 é muito dinheiro. São
recursos necessários, por exemplo, para perfurar 360 poços
artesianos, e enfrentarmos, em breve, mais um período de seca. São
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recursos necessários para construir cinco mil residências
populares. Precisamos desses recursos.

Aqui é a Casa do diálogo, mas entendemos que precisamos apoiar o
Presidente Lula e reconhecer o esforço sobre-humano do Governador
Aécio Neves em acertar as contas do Estado, para que volte ao
caminho do progresso. Minas já esteve afastada, durante quatro anos,
dos recursos federais e internacionais. Aquela baleia de elevar a voz
de Minas Gerais foi só para, como se diz na gíria, inglês ver. Foi só
para fazer tempestade em copo d'água, o que atrasou por quatro anos
os destinos do nosso Estado.

Espero que o parlamento mineiro contribua para que Minas Gerais
venha a trilhar o caminho do progresso. Obrigado.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - V. Exa. está sendo muito feliz
em suas colocações. Temos pontos em comum não só por estarmos
no mesmo partido, mas também porque, na legislatura passada,
estávamos do mesmo lado, éramos oposição ao Governo Itamar
Franco.

Muitas vezes fazíamos críticas de alto nível e não éramos
entendidos. Pude presidir a Comissão de Fiscalização, nos últimos
dois anos do Governo, e sempre chamava a atenção, até mesmo na
própria Comissão, quando havia visita dos representantes da Fazenda
e do Planejamento, para o resultado fiscal de cada quadrimestre. O
Estado estava sempre inadimplente, não cumprindo as metas fiscais
definidas não só na LDO, mas na Lei Orçamentária e na LRF.

Concordo que existe um aspecto conjuntural que prejudicou o
Estado. Mas existe um problema nisso tudo: o que prejudicou Minas
prejudicou outros Estados também.

Pegamos uma publicação do "Estado de São Paulo", do dia
21/4/2003, sob o título "As contas que não fecham". Traz, em um dos
itens relacionados e abrangendo todos os Estados da Federação, a
relação entre as despesas com pessoal e a receita corrente líquida,
dizendo que o gasto não pode superar 49% da receita. Minas Gerais
aparece com um índice de 61,67%, é o número um, o pior índice,
seguido pela Paraíba, que é de 50,73%.

Três Estados beiram os 49%. São eles: Santa Catarina, Piauí e Rio
Grande do Norte, com 49%, 44% e 49,2%. respectivamente. Cinco
Estados, das 27 unidades da Federação, não cumpriram, estando
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Minas em primeiro lugar. Não é apenas um aspecto conjuntural.

Disputávamos com o Rio de Janeiro, há alguns anos, em termos
econômicos, o segundo lugar. Hoje, estamos caminhando para o
quinto, ou quem sabe, sexto lugar. Isso também não é conjuntural. Os
fatores que nos afetaram, também afetaram outros Estados.

O Deputado Miguel Martini - Ocupávamos o primeiro lugar na
educação e, hoje, estamos em quarto.

O Deputado Mauro Lobo - Mas gastávamos em torno de 45% e
passamos a gastar 35% no último ano do Governo passado. São
dados irrefutáveis. Basta analisar as contas do Estado.

O Governador Aécio Neves teve visão de estadista. A oposição
criticava as leis delegadas, que permitiam que ele propusesse
dezenas delas de modo a agilizar o processo de reforma
administrativa no Estado. Demonstrou, já nos primeiros dias de
Governo, o acerto dessa medida.

Hoje, Minas está tendo rumo, pode buscar recursos lá fora e
estimular investimentos no Estado. Minas busca saída para o
problema da segurança pública e procura, por meio do fortalecimento
das Secretarias, dar demonstração de unidade no Governo. Hoje, o
Governo tem planejamento e rumo, ao que não assistimos nos últimos
quatro anos. Minas ainda terá momentos de dificuldade, mas
acreditamos que, no final deste Governo, não apresentará os números
do Governo que se findou.

Esperamos que Minas venha disputar a vanguarda e não ficar cada
vez mais na retaguarda do crescimento, do desenvolvimento. Isso não
faz parte da história de Minas e jamais poderíamos aceitar. Obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Obrigado, Deputado Mauro Lobo, que,
assim como os Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Helvécio,
enriqueceu o pronunciamento a que nos propusemos fazer.

Minas Gerais foi desrespeitada por muito tempo. Durante 4 anos,
deixou de participar das decisões tomadas no Governo Federal, até
mesmo em nível técnico. Agora, reocupa seu espaço no cenário
nacional.

O que o Governador Aécio Neves está fazendo não é outra coisa
senão, corajosamente, enfrentar os problemas. Não é verdade que
cortou nas áreas fundamentais. Pelo contrário, a entrega da bolsa de
medicamentos, que estava interrompida, está sendo retomada: cerca
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de 30 milhões ao ano em medicamentos que não se produziam
devido à desordem existente na FUNED. A entrega começará com 38
itens de medicamentos e aumentará até 64.

A merenda e o transporte escolares foram regularizados. O
transporte está sendo até melhorado. A educação está passando por
reformulação.

E preciso recuperar o primeiro lugar no cenário nacional. Temos
condições para isso. A oposição não tem de ocupar a tribuna para
elogiar o Governador Aécio Neves, porque o seu papel é exatamente
o de criticar. Esperamos que o cumpra, o que nos ajudará
sobremaneira. No entanto, ainda percebemos que os dados são
inconsistentes. O Deputado Rogério Correia diz que houve corte nos
recursos do IDENE. Mas está muito clara a opção feita pelo
Governador. A agência de desenvolvimento foi criada pelo Governo
Federal. O Governador, quando ocupou o cargo de Presidente da
República, acrescentou a criação da Secretaria, com o objetivo de
cuidar exclusivamente daquela região. Isso é dar prioridade.

O Deputado Célio Moreira referiu-se à segurança pública. Há
poucos dias o Governador fez o plano emergencial. Então é viver no
imaginário supor que após 10 ou 15 dias todos os problemas tenham
sido resolvidos pela polícia. E bastante surrealista, porque existe um
tempo de maturação. Mas já existem medidas. Pela competência dos
Deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia, na Comissão de
Segurança Pública, algumas questões estão sendo resolvidas, como a
situação da Penitenciária Nelson Hungria. O mesmo acontece com o
Governo Federal. Acreditamos que o programa Fome Zero sairá do
pape!, gerando grandes benefícios. Os resultados não são
conseguidos da noite para o dia, porque muitas ações deverão ser
empreendidas.

Portanto, em primeiro lugar, discordamos da forma como a
discussão é feita. Podemos fazer um debate, mantendo cordialidade,
seriedade e alto nível. Em segundo lugar, é preciso que os discursos
tenham mais dados, mais fundamento. Não podemos fazer análise
linear, sabendo que existem outras conseqüências interferindo no
processo. Terceiro, os Governos Federal e de Minas iniciaram juntos.
As maiores críticas sofridas pelo Presidente Lula são feitas pelo
próprio PT, que tem dificuldade para entender as medidas que devem
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ser tomadas.

Por que o dólar está baixando? Por que o risco Brasil caiu? A
classificação, agora, é B2, ou seja, existe segurança média para os
investimentos. Estava pior, porque havia a expectativa infundada de
que o Governo Lula seria desastrado, que romperia com o mundo.
Mas isso não aconteceu, porque, de maneira sensata, o Presidente
está tomando as medidas certas. Para surpresa daqueles que
esperavam o contrário, elevou os juros, a fim de demonstrar para o
mercado que é um Governo sério. Não vamos brincar de conduzir a
política econômica do País.

Esses dados são extraordinários e alegram os brasileiros. A dívida
mobiliária em dólar cairá para 32% do PIB. Estava em quase 38%.
Essas medidas têm repercussões positivas. O crescimento da dívida
interna, de 640 para 649, foi muito menor do que os juros praticados
no período, em conseqüência do ajuste fiscal feito pelo Governo
Federal.

O Governador Aécio Neves, ao ajudar Minas Gerais a despontar
para seu novo ciclo de desenvolvimento, estará ajudando o Governo
Federal a crescer e melhorar nosso Pais. Esse é nosso
posicionamento. O debate é salutar e enriquecedor, é um pressuposto
da democracia, e esse debate sereno, maduro, sincero, bem
fundamentado, contribuirá para a opinião pública fazer um julgamento
mais correto dos Governos Federal e Estadual.

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, colegas Deputados,
esse debate, que faz um balanço do início dos Governos Federal e
Estadual, está inconcluso no parlamento mineiro. Se não foi feito
antes, com o tempo e a veemência de que gostaríamos, deve-se ao
fato de estarmos tratando de outros assuntos prioritários. Esse
debate, embora importante, pode ser feito num dia mais tranqüilo,
deixando as votações para as reuniões extraordinárias noturnas.
Estamos encerrando uma série de votações de vetos que
sobrestavam a pauta e iniciaremos a votação de projetos de autoria
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dos Deputados. Mas esse debate estava inconcluso e teria de
voltar como tema a ser aprofundado no parlamento, para clarearmos o
perfil político e ideológico do parlamento mineiro no que tange aos
Governos Federal e Estadual. Seria hipócrita se dissesse que estava
com saudade do tom oposicionista e eloqüente do Deputado Miguel
Martini. Para nós, do PT, é bom que o debate flua, para que
possamos verificar onde estão as diferenças. E no caminho de V. Exa
elas começaram a clarear. O carinho que o povo tem com o
Presidente Lula precisa ser respeitado, a vitória popular foi muito
grande, e opor-se ao Presidente Lula soa muito antipático.
Compreendemos essa reserva ao falar do Lula, embora V. Exa. já
comece a buscar um tom oposicionista, que certamente estará
presente no PSDB, com mais aptidão, pois estavam desacostumados
ao sentimento oposicionista em relação ao Governo Federal. Foram
muitos anos de domínio neoliberal no País, com determinada linha
política e ideológica predominante no mundo inteiro, que se fazia
predominante também no nosso Governo, que agora tem novo estilo e
começará um processo de mudança.

Este debate estava inconcluso, mas precisamos aprofundar as
questões.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Tenho compromisso
médico marcado para esta tarde e preciso me ausentar, mas
proponho a V. Exa. que façamos esse debate em outra data, amanhã
ou depois. Caso aceite postergar esse debate, ficarei agradecido. Do
contrário, façamos como achar melhor.

Em segundo lugar, digo-lhe que está equivocado, porque, nos oito
anos de Fernando Henrique Cardoso, não apoiei seu governo. A
expressão "imperador Fernando Henrique 1 e II" é minha. V. Exa. não
estava aqui e eu pertencia ao PSN, que criamos, e que depois foi
extinto.

Não tenho dificuldade de, caso necessário, criticar o Governo Lula.
Essa questão de simpatia do povo, como dizia Tancredo, é gasta em
seis meses. Não é por ai. O caminho é o da coerência. Observaremos
as medidas de lá, que estão sendo mais salgadas do que as daqui.
Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. pode ficar tranqüilo. O alto
nível do debate prevalecerá, como sempre fiz.
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Antes de V. Exa. sair, faço duas observações. A primeira diz

respeito à regularização da merenda escolar, citada como peça
importante e positiva do Governo Aécio Neves. E oriunda do
FUNDEF, portanto, verba do Governo Federal. A situação não estava
regularizada por falha do próprio Governo Estadual. Aliás, isso foi
cobrado na Comissão de Educação pelo Deputado Wellington e por
outros. O Governo regularizou a situação do dinheiro que tinha vindo
sem atraso. Não houve acerto, e sim correção de erro.

A segunda refere-se aos cortes do Governo Aécio Neves. Muitos
Deputados não estavam presentes quando abordei esse assunto e
não perceberam a lógica do meu raciocínio. E claro que o Governo
Estadual tem o direito de fazer cortes. As ações do Governo são de
continuidade. Itamar Franco apoiou Aécio Neves e o fez, portanto, seu
sucessor.

Em todos os casos, teria direito de fazer os cortes orçamentários - e
os fez -, embora o orçamento seja elaborado pelo próprio Governo
que o antecedeu e o apoiou. O que me parece estranho não são os
cortes. O Governo Lula também fez cortes orçamentários - e é natural
que os fizesse, depois de oito anos de Governo neoliberal.

Esclareço que iniciei o debate dizendo que estranhava muito o teor e
o conteúdo da propaganda veiculada pelo Governo Aécio Neves, O
que o Governo comemora em 100 dias? Os cortes, que não são
considerados pelo Governo como problema, como remédio amargo a
ser aplicado. Os cortes são a essência da comemoração. Foram 100
dias de cortes, comemorados como símbolo de um Governo austero,
que inibe as ações do Estado e, portanto - embora não se diga -, faz
com que o mercado se aproveite de brechas que o Estado deixa, e
cresça, de acordo com a teoria neoliberal em voga no mundo, e que,
no Brasil, sofreu derrota importante, embora não final: a vitória de Lula
e a derrota do projeto FHC e do ex-Senador José Serra.

Parece-me que a propaganda traz o equívoco neoliberal em sua
essência, a comemoração dos cortes - nitidamente nas áreas sociais-,
como fruto de acerto do Governo. Os cortes não são tratados como
problema, mas como vitória do Governo. Esse é o sentido da
propaganda neoliberal, que não pode continuar, porque senão o
Governo fará o mesmo que seus antecessores. O ex-Governador
Eduardo Azeredo entregou 1/3 das ações da CEMIG. o BEMGE e o
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CREDIREAL. O Governo Fernando Henrique também entregou
várias empresas estatais, com a visão de que o Estado deveria ser
mínimo.

Minha crítica ao Governo Aécio Neves é de conteúdo ideológico. Por
mais que esteja em baixa no Brasil dar seqüência a medidas
neoliberais, pelo menos do ponto de vista de Governo, percebemos
que essa essência permanece e o Governo do Estado a adota e
proclama como vitória. Se olharmos o conteúdo dos cortes, veremos
que se darão nas áreas sociais, de maneira profunda: Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, educação, saúde, cultura e várias outras, O
Governador comemora ainda o corte do seu próprio salário,
demagogicamente, como se isso resolvesse os problemas. Tenta por
essa atitude fazer gancho com a população.

Votaremos favorávelmente ao Projeto do Governador. Precisamos
estabelecer também o teto do salário do Presidente da República,
mas isso não pode ser visto como solução para os problemas, apenas
como aceno demagógico.

O Deputado Miguel Martini - Acredito que a questão do salário
resgata o simbolismo em Minas Gerais. Até Deputados da sua
Bancada propuseram cortes mais profundos, como vender aviões e
outros mais. Vemos que o Governador está no caminho certo e esse
simbolismo aponta o caminho.

Na questão do FUNDEF, mostrando competência administrativa, fez
as correções. Agora, considerar o que é do FUNDEF ou não é
discussão maior, em razão de saber o que foi arrecadado aqui e o que
foi retido pelo Governo Federal. A fala de V. Exa. atende bem à
verdade. E do Governo Federal, mas a competência é gerencial.
Estava tudo confuso nesse setor.

Quando se fala do corte, toda a expectativa de investimento de
retorno de recurso internacional para o Brasil se dá em função desse
ajuste fiscal do Governo Federal. For trás dos cortes, virão os 70
milhões para o PIB, os oitenta e tantos milhões para o turismo,
quatrocentos e tantos milhões autorizados para a reconstrução das
estradas. Talvez a propaganda não esteja retratando o que deveria: é
preciso dizer ao povo que, ao fazer esse ajuste fiscal, o Estado se
coloca em condições de atrair investimentos nacionais, internacionais
e de conseguir o aval do Governo Federal para que os recursos

rÀ



1219
cheguem à população. Talvez a propaganda esteja mal
formulada, porque há euforia em torno da expectativa de que Minas
volte a ter credibilidade, crédito e o povo mineiro ganhe com a volta do
investimento e do crescimento do Estado. Agradeço a V. Exa. por este
aparte.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado. Permanece a nossa
diferença. Para mim não é erro de propaganda, mas, sim, de política,
que é mais difícil de se corrigir.

Gostaria de aprofundar-me em dois assuntos, expostos pelo
Deputado Miguel Martini, sobre a análise dos 100 dias dos Governos
Lula e Aécio Neves. Começarei pelo último, O Deputado Miguel
Martini e outros Deputados que o antecederam analisaram as
dificuldades encontradas pelo Governo Aécio Neves. Segundo eles,
essas se devem ao eixo, que para ele foi fundamental, ao desastre
que foi o Governo Itamar Franco. Portanto, as políticas adotadas por
Itamar levaram o Estado à estagnação econômica, que foi
responsável pelos seus prejuízos. Acredito ser análise equivocada.
Não tenho motivo algum para defender o ex-Governador Itamar
Franco, que, certamente, cometeu equívocos. Talvez um deles tenha
sido apoiar o Governador Aécio Neves e não um eixo de
desenvolvimento mais qualificado para Minas, no sentido da derrota
mais radical do projeto neoliberal, ao qual Aécio dá continuidade. O
apoio ao candidato Nilmário Miranda, do PT, teria sido mais coerente
com processo de reconstrução do Brasil, mais adequado ao projeto do
Lula.

Não é verdade dizer que os problemas de Minas advêm dos quatro
anos do Governo Itamar Franco. Quando assumiu, Minas encontrava-
se em situação extremamente delicada. O BEMGE, o CREDIREAL,
1/3 das ações da CEMIG haviam sido vendidos e havia acordo com o
Governo Fernando Henrique de ajuste que espremeu o Estado, do
ponto de vista das suas possibilidades, de forma aguda. O Governo
decretou a moratória num gesto de quem pedia socorro, por ter
recebido o Estado sem a menor condição de ser levado à frente. Isso
foi fruto da política em que o PSDB julgava que o sucessor do
Azeredo seria ele próprio, e que, vendendo duas estatais - CEMIG e
COPASA -, poderia respirar e continuar por mais quatro anos no
Governo. Evidentemente, com a perda de mais duas estatais, as duas
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que restavam ao Estado. Uma é a CEMIG, que mesmo tendo 1/3
das suas ações vendidas, contava com o benefício de as ações
minoritárias darem ao grupo minoritário poder de veto e mando no seu
interior; a outra, a COPASA, teria suas ações vendidas. Enfim, essa
possibilidade era apontada pelo ex-Governador Eduardo Azeredo, que
ipretendia ganhar as eleições e continuar o modelo neoliberal,
vendendo e sucateando o que restava em Minas.

Esse foi o Estado que o Governador Itamar Franco recebeu. Do meu
ponto de vista, agiu corretamente ao não concordar - dizia isso
durante a campanha - em que a CEMIG e a COPASA passassem às
mãos de estrangeiro. Aliás, o povo também não concordava.
Evidentemente, o Estado ficou numa situação difícil, naquele instante,
para cumprir acordo de dívida feito com a perspectiva de venda de
estatais.

Os Deputados e aliados do PSDB reclamam do legado do
Governador Itamar Franco, como se não existisse um passado em
relação a esse Governador, como se Minas já não sofresse vários
problemas de ordem econômica - oriundos, inclusive, de um acordo
estabelecido e forçado pelo Governo Fernando Henrique com o
Governo mineiro, na ocasião.

Primeiramente, gostaria de desfazer a mística de que o Governador
Aécio Neves está em dificuldades por ter existido o Governo Itamar
Franco. Se pensarmos dessa maneira, é preciso esclarecer que,
antes, existiu o Governo Eduardo Azeredo, responsável pela venda de
estatais, realização de acordos e, enfim, pelo endividamento do
Estado, na forma como Itamar Franco o recebeu. Não quero dizer com
isso que não houve erros administrativos no Governo Itamar Franco.
Houve. Mas também é verdade que a política do Governo Fernando
Henrique em relação à de Itamar Franco - quanto a isso, não vi
nenhum Deputado do PSDB reclamar até hoje - foi a de secar o
Estado de Minas, tratando-o a pão e água ou, se possível, sem pão
nem água. Em nada podíamos ser atendidos, porque o Governo
Itamar Franco era de oposição. Então, houve uma política de
completo descaso relativamente ao nosso Estado, exagerada
considerando-se o acordo feito em relação à dívida. Assim sendo, não
havia investimento em nada.

Hoje, a situação é outra, mesmo sendo o Governador Aécio Neves
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da oposição em relação ao Presidente Lula. Aliás, Aécio Neves
vive uma situação ambígua - enaltece, às vezes, as medidas do
Presidente e do Congresso Nacional, falando que as reformas são
necessárias. Preocupado com as diferenças e tendências do PT,
intromete-se até em discussões internas do partido, dizendo o que os
xiitas do PT deveriam ou não fazer. Além disso, faz análises internas
do PT, indicando qual rumo o Governo deve seguir, fala bem de Lula e
comparece à cerimônia da entrega de medalhas. Depois, toma um
puxão de orelha de José Dirceu, diz que endurecerá e fica mais
bonzinho.

Apesar da oposição de Aécio Neves, o Governo Lula trata Minas
Gerais como merece. Cito o exemplo dos nossos Ministros. A
Bancada do PT sente e os aliados do PL devem sentir também que os
Ministros vêm ao nosso Estado e cuidam muito bem dele. E, por não
anunciarem a sua chegada, geram, inclusive, ciúmes do PL e do PT.
O Ministro Anderson Adauto costuma vir a Minas, estar com o
Governador Aécio Neves e anunciar a construção de estradas,
gerando mais resultados positivos para o Estado do que o acordo
entre FHC e Azeredo. As verbas anunciadas pelo Governo Federal
para Minas são maiores que as conseguidas naquela época. No
Governo Itamar Franco, Fernando Henrique nada fez em nosso
Estado, pirraçando, porque Minas não sucumbia aos ditames do seu
governo neoliberal.

O tratamento dado por Lula é outro. Mesmo havendo diferenças,
trata o Estado como deve ser tratado. Aliás, Lula não poderia fazer de
outra forma, tendo em vista o "show" de votos dado por Minas ao seu
Governo e à esperança de mudanças. Além disso, é preciso
reconhecer a votação que o Governador Aécio Neves obteve. Assim
sendo, o tratamento institucional dado por Lula é o adequado, e não o
dado pelo Governo anterior. Esse é um outro aspecto importante para
se fazer um balanço dos quatro anos que antecederam esses quatro
que agora se iniciam.

O Deputado Chico Simões (em aparte) - Essa é uma discussão que
deveria ser acompanhada com bastante atenção. Não estou aqui para
chorar ou lastimar o que está acontecendo. Todo presente tem um
passado como causa. Temos 100 dias de Governos Lula e Aécio. O
Governo Lula e o PT realmente têm 100 dias de governo neste País.



1222
Aécio Neves há anos segue a mesma linha, Especificamente, o
PSDB manda neste País há oito anos e 100 dias. Estamos sofrendo
as conseqüências disso hoje. Quando Miguel Martini diz de como
Minas está sendo tratada e do porquê das dificuldades, sobre estas
tenho certeza. Não são creditáveis ao Governo do PT, nem
exclusivamente ao de Itamar. Escutamos dos órgãos técnicos que
suspenderão, por decreto, R$355.000.000,00 que resta pagar, dos
quais aproximadamente R$180.000.000.00 são dívida, de 1998, do
Governo Azeredo, e R$220.000.000,00 do de Itamar, que, por sua
vez, não assumiu a dívida e não conseguiu honrar seus
compromissos porque herdou de Azeredo uma dívida que contraiu
para outro pagar. Não cumpriu o trato que fez com a União quando
vendeu, conforme disse o companheiro Rogério, o nosso Banco,
provocando enorme rombo nos nossos cofres, quando vários
convênios com as Prefeituras, principalmente na área da saúde, não
foram honrados por Azeredo. O Governo Aécio prova um pouco do
próprio veneno, fabricado por esse modelo neoliberal. Esse é o
desafio. E isso que temos que discutir. Não temos que ficar
procurando chifre em testa de cavalo. A causa está no projeto
neoliberal que dificulta nosso Governo sair dessa teia de aranha. Este
é o único país do mundo que tenta ficar livre do neoliberalismo, o qual
impõe todas as dificuldades ao cidadão brasileiro no setor da saúde,
educação, segurança, porque tem uma lei que não pode ser
desobedecida, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para ser acatada,
deve-se rasgar até mesmo a Constituição Brasileira. E isso que temos
que entender. Aproveito para parabenizar nosso companheiro Rogério
pela forma como está se conduzindo para mostrar ao povo mineiro as
dificuldades por que passamos. Mas não podemos deixar de mostrar
também que a responsabilidade está essencialmente com o PSDB,
com o Governo do Estado, com Azeredo, com FHC, com os partidos
aliados que deram sustentação a esse Governo nefasto ao povo
brasileiro. Esse PSDB que agora vem aqui defender cortes como se
isso fosse solução. Tais cortes provocam cada vez mais dificuldades
para se viver neste Estado. Acho que esse partido deveria se redimir,
pois foi o que mais mal fez a este País. Cabe sair um pouco desse
pedestal, assumir essa responsabilidade patriótica e fazer com o povo
o que seguramente prometeu nas campanhas - mais empregos,
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melhor investimento na saúde e na educação - e não fazer o
contrário como faz hoje. O PSDB tem a obrigação de, num ato
patriótico de responsabilidade para com o povo brasileiro, ajudar o
Governo Lula, que não é genuinamente do PT. Na qualidade de
petista, estamos vendo ações deste Governo que não são as que
gostaríamos que acontecessem, mas é preciso que todos os homens
públicos, de maneira especial os colegas do PSDB, que têm
obrigação maior que a nossa, se empenhem em tirar o Brasil desse
buraco.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado Rogério Correia, V.
Exa. é um dos mais combativos desta Casa. Participamos, durante um
ano, da Comissão de Fiscalização Financeira, e sua atuação foi muito
forte, incisiva e profícua. V. Exa. está fazendo um paralelo entre os
primeiros 100 dias do Governo Estadual e do Federal.

Diria que, no momento, talvez tenhamos muitas semelhanças entre
as ações do Governo Federal e as do Governo Estadual. O próprio
Deputado Chico Simões acaba de dizer que o Governo Federal está
tendo de tomar decisões e está tomando um rumo que não seria
aquele que o PT gostaria, mas que julga necessário.

Faço também analogia com o Governo Estadual, quando se fala no
aspecto de cortes de despesas. O nosso Estado, conforme já
havíamos denunciado nos últimos dois anos, por intermérdio da
Comissão de Fiscalização Financeira, colocava contas irreais para
camuflar o orçamento e o próprio Governo, através de seus
representantes da Fazenda e do Planejamento, falava sobre o
desempenho fiscal de cada quadrimestre e reconhecia que estava
fugindo das normas não só do orçamento, mas da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Justificavam aquela situação como uma opção do Governador pelo
social. Por isso, não atendia aos aspectos fiscais. Fazíamos ver que
se tratava de um falso dilema, porque, sem equilíbrio fiscal, sem
buscar o crescimento da receita, não há como bancar os
investimentos na área social. Esses investimentos são fundamentais,
tanto que no Governo passado houve uma diminuição percentual do
que se aplicava tanto na saúde quanto na educação. Sabíamos que o
caminho era uma gestão melhor do orçamento.

Na reunião de hoje, quando fiz alguns comentários em relação ao
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Governo passado, não afirmei que ele foi o único responsável
pela situação. Por sinal, há poucos dias, o Ministro Palocci elogiou a
negociação que foi feita em Minas com o Governo Federal. Hoje, na
situação do Palocci como Ministro, dificilmente a negociação teria sido
feita nos mesmos termos. O Ministro pensa que houve uma
condescendência muito grande da União para com os Estados. Isso
não vem ao caso.

Quando sai essa propaganda do Governo, vemos que é
emblemática, porque o Governo tem um problema substancial, que
está impedindo investimentos, a ampliação da segurança. Hoje as
Polícias Civil e Militar têm cargos vagos, que não estão sendo
preenchidos por falta de recursos.

Quando chegamos às dificuldades com a educação, com a saúde e
com o custeio do Estado em geral, vemos que não há outro caminho a
não ser cortar agora para, depois, equilibrar e, no futuro próximo,
merecer o aval da União para financiamentos externos, visando a
novos investimentos no Estado. Esse é um momento duro e cruel,
mas necessário, tanto em nível federal quanto estadual.

Hoje estou no PSB, já passei pelo PSDB, mas não o vejo como o
grande vilão de toda essa história. E não estou aqui para defender
nenhum partido, mas quero dizer que essa situação que temos no
Estado é análoga ao que temos em nível federal. Espero que, em uma
próxima avaliação - talvez no primeiro ano de governo -, possamos ter
uma perspectiva melhor, tanto em relação ao Estado quanto em
relação à União. Temos essa esperança e continuamos a ter
confiança tanto no Governo Federal quanto no Governo do Estado.
Obrigado pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia - Agradeço ao Deputado Mauro Lobo,
que traz uma fala de esperança, que é também de todos nós.
Esperamos, daqui a um ano, fazer um balanço mais positivo e de
maneira global de nosso País e do nosso Estado. Esse é o desejo de
todos nós.

O sentido da política do Governo Federal é outro, ela inverte a lógica
do Governo Fernando Henrique, como foi bem colocado pelo
Deputado Sebastião Helvécio,

Infelizmente, o Deputado Miguel Martini não se encontra presente,
mas teria de perguntar-lhe se achava que, em 100 dias do Governo
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Lula, iríamos desfazer tudo que foi feito em 8 anos pelo Governo
que o antecedeu.

Se isso fosse feito dessa forma, teríamos colocado o Brasil em uma
situação difícil, e, portanto, nem nós do PT esperávamos que uma
reviravolta se desse nesse prazo. O Lula tem construído políticas
públicas e políticas externas diferentes, propiciando nova cena para a
construção de um mercado na América do Sul; para maior
independência do País em relação ao capital internacional do FMI;
para tornar o Brasil aliado de outros países, como a Venezuela, e
mais próximo do Mercado Comum Europeu. Assim, demonstraremos
maior independência frente ao imperialismo norte-americano.

Tudo isso tem sido sinalizado e construído. E claro que não poderia
ser feito em 100 dias, simplesmente tirando o laço da dependência,
como em um passe de mágica. O Lula já havia dito isso antes. Mas é
óbvio que está sendo construída uma nova política econômica e de
relação internacional. O povo brasileiro sente dessa forma e, por isso,
continua a dar seu aval ao Governo, mesmo sabendo que as medidas
de impacto não vieram. Mas virão.

O mesmo não sinto do Governo do Estado e espero que a correção
venha. Tenho ouvido o velho discurso segundo o qual o enxugamento
do Estado é a essência para a saída da crise, e, por isso, ele
comemora cortes, ao invés de lamentá-los. Ainda estão presos a um
passado que estamos tentando desconstituir, mas que,
evidentemente, não o faríamos em 100 dias.

Existem alguns retrocessos em Minas, como, por exemplo, a política
com relação ao funcionalismo público. O Governo Itamar Franco
recebeu o Estado em situação muito difícil. Havia uma crise na Polícia
Militar, que, se tivesse prevalecido, teria levado o Estado ao caos e
que ele procurou resolver com ação, acalmando, durante quatro anos,
o sentimento das tropas. Se a política fosse a mesma de hoje, de
cortes de gastos a qualquer custo, a situação agravar-se-ia. No caso
acima, o Governador inverteu a situação, mesmo com um maior
endividamento do Estado e outros problemas, e apontou a área de
segurança pública como a que merecia o impacto, praticamente
dobrando os salários da PM, o que foi crucial.

O mesmo poderia ser feito em outros setores agora, mas o Governo
não tem a mesma sensibilidade. No caso do funcionalismo, não se
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aponta sequer a perspectiva de dias melhores. Pelo contrário,
dizem que cortes virão, ou seja, o funcionalismo pode esperar apenas
cortes, já que essa é a essência do Governo. Aí está a diferença.

O segundo exemplo disso diz respeito ao IPSEMG, que se
recuperou bem no Governo Itamar Franco, devido ao fato de sua
gestão ter passado às mãos dos seus trabalhadores. Ele começou a
recuperar-se enquanto instituto de saúde e previdência. Apresentou
avanços importantes, como o IPSEMG da família e outros, que foram
comemorados com a casa cheia por seus funcionários e os
funcionários públicos. Hoje, entretanto, é impressionante o número de
reclamações, na Capital e no interior, contra o IPSEMG. O repasse
obrigatório, instituído por lei, para a sua sobrevivência, foi novamente
retirado, e o Instituto já não paga os hospitais conveniados. Tudo está
parando, em um retrocesso evidente.

O Governo Aécio Neves começa a dar passos atrás, e isso não deve
estar acontecendo em nome de cortes justos, uma vez que o Estado
já vivia uma situação difícil.

Com relação aos retrocessos ocorridos no IPSEMG, pretendo fazer
um pronunciamento mais pormenorizado. Na Comissão de
Administração Pública, solicitei que convidassem a nova
superintendência do IPSEMG a comparecer à Assembléia Legislativa.
O Presidente dessa Comissão, Deputado Domingos Sávio, ciente das
suas atribuições, talvez não se apresse em realizar esse debate,
justificando que a superintendência ainda não foi nomeada. Mas,
como já está respondendo pelo IPSEMO, deveria vir explicar o que
está acontecendo nessa instituição. Temos de saber se o Governo
continuará não fazendo o repasse ao IPSEMG, se existe novamente a
idéia da sua privatização ou do seu abandono, e se repetirá a mesma
política que vinha sendo desenvolvida. Parece-me que há retrocessos
evidentes. Temos de aprofundar esse debate, mas é importante que
os membros do Governo expressem as políticas que desejam para
cada um desses setores. Já elogiei a criação da Secretaria única da
Segurança Pública, com a sua transformação em Secretaria de
Defesa Social. Trata-se de um passo importante para que políticas
sejam estabelecidas e para que possam ser unificados os comandos
das instituições de repressão ao tráfico e ao crime organizado. Mas,
quando isso não vem seguido de um apoio logístico, de infra-
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estrutura, pouco se pode avançar. Essas cobranças precisam ser
realizadas. A própria base do Governo tem de ser mais crítica com o
Governo Aécio Neves, porque, se a cada corte que anunciar como
uma vitória, o povo não sinalizar aqui no parlamento a sua
discordância, pensará que bastará cortar os investimentos na área
social para que o Governo seja aplaudido pelo povo mineiro. Não
concordo com isso. As vezes criticam-nos por estarmos cobrando
avanços maiores do Governo Lula, mas temos o sentido crítico de um
partido vivo, que sente as aspirações populares e que luta para que o
Governo aplique políticas que melhorem o nível de vida do nosso
povo. Esperamos também um espírito crítico da base do Governo
Aécio Neves, que teria de criticar pelo menos esses cortes
escandalosos realizados nas áreas sociais, que têm sido
comemorados na televisão pelo Governador. 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 24, às 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES DA

FEAM E DO IEF, EM 214/2003
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Maria José Haueisen, Doutor Ronaldo, Fábio Avelar e José Milton,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente 'ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a
reunião e suspende os trabalhos para a conclusão da reunião da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Reabertos os
trabalhos, a Presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar
da primeira reunião da Comissão e que esta se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, a
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Fábio Avelar para
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atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para
Presidente o Deputado José Milton e para Vice-Presidente o
Deputado Doutor Ronaldo, com quatro votos cada um. Na condição
de Presidente "ad hoc", a Deputada Maria José Haueisen convida a
tomar assento à mesa o Deputado Doutor Ronaldo e o empossa no
cargo de Vice-Presidente. Este, por sua vez, empossa o Presidente,
Deputado José Milton, que agradece a escolha de seu nome para
presidir a Comissão e designa o Deputado Fábio Avelar para atuar
como relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima
reunião será convocada por meio de edital, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2003.
José Milton, Presidente - Doutor Ronaldo - Fábio Avelar - Maria José

Haueisen - Paulo Piau.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES DA
RURALMINAS E OUTROS, EM 3/4/2003

Às i 4h3omin, comparecem ha Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Ivair Nogueira e Padre João, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Jayro
Lessa, declara aberta a reunião e informa aos Deputados que não há
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta Comissão, a qual
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação
aos Deputados e convida o Deputado Padre João para atuar como
escrutinador. A seguir, o Deputado Jayro Lessa proclama o resultado,
tendo sido ele próprio eleito como Presidente, e o Deputado Padre
João como Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente " ad
hoc" dá posse ao Deputado Padre João, que, por sua vez, dá posse
ao Presidente eleito, Deputado Jayro Lessa, que agradece a escolha
de seu nome e, na oportunidade, designa para argüir as autoridades e
para relator o Deputado Ivair Nogueira. O Deputado Irani Barbosa
pede a palavra e comunica aos parlamentares que apresentou, em
Plenário, requerimento questionando a indicação do nome de Eduardo
Gustavo Farnesi Brandão para o cargo de Diretor da RURALMINAS.
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Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, informa aos membros da Comissão que
a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2003.
Padre João, Presidente - Ivair Nogueira - Paulo Piau - Paulo Cesar.

ATA DA la REUNIAO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE AS INDICAÇÕES DOS TITULARES DA

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO, DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE
OURO PRETO, DA TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA E DA

FUNDAÇÃO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO, EM 8/4/2003

As 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Biel Rocha e Ana Maria (substituindo esta ao
Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do BPSP),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a
reunião e comunica que, por se tratar da primeira reunião da
Comissão, não há ata a ser lida. O Presidente informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar os
relatores. A seguir, o Presidente determina à assessoria que proceda
à distribuição das cédulas de votação e solicita à Deputada Ana Maria
que atue como escrutinadora. Após a verificação das cédulas, são
eleitos e empossados como Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Bonifácio Mourão e Biel Rocha. O
Presidente agradece a confiança nele depositada, avoca a si a
relatoria da indicação para a FCS e designa os Deputados Miguel
Martini, Biel Rocha e Leonardo Moreira para relatarem,
respectivamente, as indicações da FAOP, da TV Minas e da IEPHA.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, informa que os membros da Comissão serão
convocados para a próxima reunião extraordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Biel Rocha - Célio Moreira.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO N° 14/2003, EM 9/4/2003

As 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Chico Simões, Carlos Pimenta e Leonidio Bouças, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Chico Simões, 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 apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 14/2003, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Leonídio Bouças. 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, 23 de abril de 2003.
Chico Simões, Presidente - Carlos Pimenta - Leonídio Bouças -

Padre João - Adalclever Lopes.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 10/4/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Bonifácio Mourão, Gustavo Valadares, Leonardo
Moreira e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes também os Deputados José Milton e Miguel Martini.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista,
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 P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei n° 210/2003 na forma do
Substitutivo n° i. Após discussão e votação, é aprovado o parecer.
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Neste momento o Deputado Ermano Batista registra a presença
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem passa a direção dos
trabalhos. O Projeto de Lei Complementar n° 7/2003 e o Projeto de Lei
n° 209/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Leonardo Moreira, aprovado pela Comissão. Na fase de
discussão do parecer do Deputado Bonifácio Mourão, relator do
Projeto de Resolução n° 108/2003, no qual conclui pela
anturidicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Leonardo Moreira.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucional idade, juridicidade e legalidade dos
Projetos de Lei n os 42 e 79/2003 (relator: Deputado Leonardo
Moreira); 46/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Gustavo Valadares); 95 e 303/2003 na forma de substitutivos que
receberam o n° 1 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 116/2003 com
a Emenda n° 1 e 147/2003 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Paulo Piau). Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela antijuridicidade, in constitucional idade e ilegalidade do
Projeto de Lei n° 103/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares). O
parecer sobre o Projeto de Lei n° 160/2003 deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Bonifácio Mourão. Neste momento o Deputado Sebastião Navarro
Vieira retira-se do recinto e passa a Presidência ao Deputado Ermano
Batista. Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei n os 164, 238 e 284/2003
com emendas que receberam o n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista, em virtude de redistribuição); 189, 231 e 282/2003 (relator:
Deputado Paulo Piau, em virtude de redistribuição); 249, 251, 253,
258, 260 e 262/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão, em virtude
de redistribuição); 255, 259 e 285/2003 com emendas que receberam
o n° 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição). Os Projetos de Lei n

o
s 194/2003 (relator: Deputado

Durval Angelo), 149 e 246/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira)
são convertidos em diligência ao autor. Passa-se à 30 Fase da Ordem
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do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Gustavo Valadares (2), em
que pleiteia seja levada ao conhecimento do Poder Executivo a
proposta da Deputada Lúcia Pacífico de campanha educativa para
divulgar os benefícios do uso do farol aceso durante o dia e seja
solicitado que o DETRAN-MG desenvolva a referida campanha; e seja
encaminhada ao Presidente desta Assembléia recomendação de que
a Proposta de Emenda à Constituição n° 41/2003 tenha a tramitação
paralisada até que sejam concluídos os estudos desta Comissão
sobre a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Javratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Ermano Batista - Gustavo

Valadares - Paulo Piau.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES
DAS SEGUINTES ENTIDADES: DER-MO, DETEL E DEOP-MG, EM

10/4/2003
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Djalma Diniz, Laudelino Augusto, Célio Moreira, Ivair Nogueira,
Alberto Bejani e Gustavo Valadares, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Elmiro Nascimento, Ermano Batista, Gilberto Abramo, Irani
Barbosa, Pastor George, Paulo Cesar, Sidinho do Ferrotaco. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz, 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 proceder
a arguição pública dos indicados: Srs. Renato César do Nascimento
Santana, para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -; Ivan Alves Soares, para o
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais -
DETEL -; e Nelson de Andrade Reis, para o Departamento de Obras
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Públicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG. O Presidente
registra a presença dos convidados e destina essa parte da reunião
para ouvir os indicados, que serão argüidos com base no art. 62,
XXIII, "d", da Constituição Estadual e passa a palavra ao Deputado
Ivair Nogueira, relator da indicação para o DER-MG, para que faça
suas perguntas. Logo após, o Presidente passa a palavra ao
convidado Sr. Renato César do Nascimento Santana, para que
responda. Os demais Deputados também fazem perguntas ao
indicado, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
indaga do relator, Deputado Ivair Nogueira, se está em condições de
emitir seu parecer. Respondendo afirmativamente, o relator conclui
pela aprovação do nome do Sr. Renato César do Nascimento
Santana, que é aprovado por todos os membros da Comissão. A
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Célio Moreira,
relator das indicações para o DETEL e para o DEOP-MG, para suas
perguntas. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra aos convidados
Srs. Ivan Alves Soares, indicado para o DETEL, e Nelson de Andrade
Reis, para o DEOP-MG, para que respondam. O relator emite seus
pareceres favoráveis à aprovação dos nomes de Ivan Alves Soares
para Diretor-Geral do DETEL e Nelson de Andrade Reis para Diretor-
Geral do DEOP-MG, sendo os dois pareceres, cada um por sua vez,
aprovados por unanimidade. O Presidente dispensa a leitura da ata da
reunião, em virtude de requerimento do Deputado Laudelino Augusto,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos convidados e dos parlamentares, determina a
lavratura das atas e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Djalma Diniz, Presidente - Laudelino Augusto - Célio Moreira - Ivair

Nogueira.	-	 -
ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 16/4/2003
As 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

José Henrique, Biel Rocha e Leonídio Bouças, 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 Biel Rocha, dispensa a
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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°
399/2003. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado José Milton, em que
solicita seja realizada audiência pública com os convidados que
menciona, para se discutir a grave situação que enfrenta o Município
de Ouro Preto em relação ao patrimônio histórico tombado e ouvir
representantes da UNESCO sobre relatório elaborado após vistoria
para avaliar as condições de preservação da cidade. E aprovada
emenda do Deputado Biel Rocha, em que solicita seja convidado o
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto para participar da
audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Paulo Cesar, Presidente - Leonídio Bouças - Biel Rocha - Elmiro

Nascimento.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N°40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular do
IEPHA-MG
Relatório

Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d', da Constituição
Estadual, o nome de Vanessa Borges Brasileiro, indicada para a
Presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -
IEPHA-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c O §
1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição pública
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da indicada, que respondeu às questões formuladas pelos
Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
A candidata demonstrou conhecimento satisfatório a respeito da

entidade para cuja presidência foi indicada, atendendo, ainda, aos
demais critérios exigidos para a ocupação do cargo. Verifica-se
também que a candidata está disposta a exercer com retidão e
transparência um profícuo trabalho em prol do IEPHA e do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Vanessa

Borges Brasileiro para Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - IEPHA-MG.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio Moreira, relator - Biel Rocha.

PARECER SOBRE A MENSAGEM N°40/2003
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da

Fundação TV Minas-Cultural e Educativa
Relatório

Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado
submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
Estadual, o nome de Angela Maria Carrato Diniz, indicada para a
presidência da Fundação TV Minas-Cultural e Educativa.

Nos termos do art. 111, "c", c/c O § 1° do art. 146 do Regimento
Interno, foi constituída Comissão Especial para emitir parecer sobre
essa indicação. Procedeu-se, então, à argüição pública da indicada,
que respondeu às questões elaboradas pelos Deputados.

Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria.
A candidata possui ampla experiência na área de comunicação

social e "marketing" e obteve excelente desempenho na argüição a
que foi submetida. Ressaltamos, também, sua capacidade e seu
preparo para assumir o cargo a que foi indicada.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do nome de

Angela Maria Carrato Diniz para Presidente da Fundação TV Minas
Cultural e Educativa.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão, Presidente - Biel Rocha, relator - Célio Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N°40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do
Presidente da FEAM e do Diretor-Geral do IEF

Relatório
Por meio da Mensagem n° 40/2003, o Governador do Estado

submete a esta Casa, nos termos do art. 62, XXIII, "d", da Constituição
do Estado, o nome do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, indicado
para Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c
o § 1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição
pública do indicado, que respondeu ás questões formuladas pelos
Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja
direção foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais
exigidos para ocupação do cargo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

Humberto Candeias Cavalcanti para Diretor-Geral do IEF.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2003.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Doutor Ronaldo -

Maria José Haueisen.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 40/2003

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do
Presidente da FEAM e do Diretor-Geral do IEF

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 40/2003,

submete a esta Casa, conforme o disposto no art. 62, XXIII, "d", da
Constituição do Estado, o nome do Sr. limar Bastos Santos para
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, "c", c/c
o § 1° do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à argüição
pública do indicado, que respondeu às questões formuladas pelos
Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a entidade para cuja
Presidência foi indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios legais
exigidos para ocupar o cargo.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

limar Bastos Santos para Presidente da FEAM.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2003.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar, relator - Doutor Ronaldo -

Maria José Haueisen.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 23/4/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Esterlino Fernandes da Fonseca, ocorrido em 18/4/2003, em
Silvianópohs. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
João Floriano Barbosa Filho, ocorrido em 17/4/2003, em Borda da
Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Daimo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Fábio Lorena de Mello, ocorrido em 17/4/2003, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Aviia, notificando o falecimento da Sra.
Elzira Alves Sampaio, ocorrido em 20/4/2003, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

-
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA ar REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 24/4/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 43/2003 - Projeto de Resolução n° 650/2003 - Projetos
de Lei n

o
s 651 a 655/2003 - Requerimentos n os 511 a 530/2003 -

Requerimento da Comissão do Trabalho - Proposições não
Recebidas: Projeto de lei do Deputado Bonifácio Mourão e
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e dos Deputados Elmiro
Nascimento, Maria Olivia e Antônio Andrade - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Domingos Sávio, Sargento Rodrigues, Jô
Moraes e Dalmo Ribeiro Silva - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação,
Feita pelo Governador do Estado, do nome do Prof. Dimas Meio Braz
para Membro do Conselho Estadual de Educação - Comissões
Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Indicações, Feitas pelo
Governador do Estado, dos titulares do 10AM e da JUCEMG e para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à Constituição nos
31 a 41/2003 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Discussão e Votação de Pareceres: Indicação, feita
pelo Governador do Estado, do nome da Sra. Maria Coeli Simões
Pires para o cargo de Presidente do IPSEMG; discursos dos
Deputados Rogério Correia e Chico Simões - Questão de ordem -
Encerramento.

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

Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria - André Quintão -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biei Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos
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Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria Olívia - Maria Tereza
[ara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Roberto Ramos - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Wanderley Ávila - Wehton
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.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2 0-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:

OFIC lOS
Do Sr. Eduardo Azeredo, Senador, encaminhando nota técnica

sobre a privatização do BEMGE e do CREDIREAL.
Do Sr. Romeu Scarioli, Presidente do BDMG, prestando informações

atualizadas a respeito de recursos do Novo SOMMA. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Dr. Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de
Minas Gerais, solicitando o empenho desta Casa na composição da
Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do
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Adolescente no Estado.

2' Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°43/2003
Dá nova redação ao art. 158 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 158 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos prioritários

em programas de educação, saúde, habitação, saneamento básico,
proteção ao meio ambiente, fomento ao ensino, à pesquisa científica e
tecnológica, ao esporte, à cultura e à segurança pública.

Parágrafo único - Os recursos para os programas de segurança
pública não serão inferiores aos destinados aos investimentos com
transporte e sistema viário.".

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2003.
Neider Moreira - Gustavo Valadares - Rêmolo Aloise - Wanderley

Ávila - Dilzon Meio - Maria Tereza Lara - Dimas Fabiano - Jayro Lessa
- Gilberto Abramo - Ana Maria - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Ronaldo
- Olinto Godinho - Paulo Piau - Biel Rocha - Leonardo Quintão -
Vanessa Lucas - Antônio Júlio - Maria Olivia - Alberto Bejani -
Domingos Sávio - Célio Moreira - Sebastião Helvécio - Carlos Pimenta
- Antônio Andrade - Ricardo Duarte - Chico Simões - Paulo Cesar -
José Milton.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição se faz
necessária para que as leis orçamentárias priorizem recursos para o
desenvolvimento de programas na área de segurança pública.

A segurança pública do Estado requer investimentos em vários
níveis, tais como: capacitação dos policiais, aquisição de armamentos
modernos, equipamentos para comunicação, intercâmbios e outros.

A alteração do § P do art. 158 da Carta mineira é necessária para
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assegurar recursos mínimos aos programas de segurança pública
e, quanto aos programas de saúde, eles já estão assegurados pela
Emenda à Constituição da República n° 29, de 13/9/2000.

A supressão do § 2° do referido artigo é devido à não-existência de
audiências públicas regionais como acessório para a formatação da
proposta orçamentária do Estado.

Diante do exposto, apresento aos meus nobres pares esta proposta
de emenda à Constituição, para sua apreciação.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 650/2003
Susta os efeitos do Decreto n° 43.268, de 15 de abril de 2003, que

altera dispositivo do Decreto n° 37.262, de 26 de setembro de 1995, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos do Decreto n° 43.268, de 15 de

abril de 2003, que altera dispositivo do Decreto n° 37.262, de 26 de
setembro de 1995, e dá outras providências, nos termos do inciso
XXX do art. 62 da Constituição do Estado.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2003.
Chico Simões
Justificação: O art. 37, inciso X, da Constituição Federal e o art. 61,

inciso VIII, da Constituição do Estado são cristalinos na determinação
de que a remuneração de qualquer agente público somente poderá
ser fixada ou alterada por lei específica.

Para nosso espanto, deparamos, no diário oficial do Estado de
16/4/2003, com o Decreto n° 43.268, do Governador Aécio Neves, que
concede aumento de 122% ao valor unitário da Gratificação Especial
de Produtividade Individual - GEPI -, que salta de 0,03410%, para
0,07578% do valor atribuído a título de vencimento básico do cargo de
Agente Fiscal de Tributos Estaduais.

Não queremos entrar no mérito, neste momento, da justeza do
referido ajuste salarial, ora concedido aos fiscais fazendários, mas
questionar a atitude obscura e antidemocrática do Governador, que
simplesmente rasga a Constituição e decide governar por decreto.

rÀ



1242
Talvez por estar mal acostumado pela prática do seu partido, que
governou por medidas provisórias nos oito anos em que ocupou a
Presidência da República. Não satisfeito com a delegação de poderes
dada por esta Assembléia e por ele usada para criar e extinguir
órgãos públicos, cargos, funções e gratificações a seu bel-prazer, sem
a devida discussão com o Legislativo, com o funcionalismo e com a
sociedade, decide agora, não se sabe por qual motivo, dar aumento
aos funcionários escolhidos por ele.

Quando a Constituição Estadual e a Federal determinam que
apenas lei específica poderá fixar ou alterar remuneração de servidor,
assegurando revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices, é exatamente para impedir que este ou aquele
governante venha privilegiar esta ou aquela categoria, sem a devida
transparência que é garantida pela ampla discussão com o Legislativo
e com o conjunto do funcionalismo.

Por que o aumento para os fiscais fazendários e não para os
policiais, os professores ou os servidores da saúde? O Governador
pode ter suas razões, mas deveriam ser discutidas e aprovadas pelo
Legislativo.

Por que a Lei de Responsabilidade Fiscal é usada para convencer
os Deputados da base governista a vetar o Adicional da Gestão SUS,
como acabou de acontecer nesta Assembléia com a aprovação do
Veto à Proposição de Lei n° 15.246/2002, que concedia 30% sobre a
remuneração mínima dos servidores da saúde, e deixa de existir
quando o Governador decide, por conta própria, dar aumento para
categoria de sua escolha pessoal?

Não podemos permitir a imposição a Minas desses vícios
aprendidos pelo Governador na sua experiência política na esfera
federal.

Por isso, propomos a urgente aprovação deste projeto de resolução,
que susta os efeitos dessa medida do Poder Executivo, que exorbita
do seu poder regulamentar, antes que ela provoque estragos maiores
à administração pública, à harmonia entre os Poderes e à boa
convivência do Poder Executivo com o conjunto dos seus servidores.

- 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.
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PROJETO DE LEI N°651/2003

Estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de
Redução de Resíduos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica estabelecida a obrigatoriedade da implantação do

Programa de Redução de Resíduos.
Art. 20 - Para os fins previstos nesta lei entendem-se por:
Resíduos - toda matéria e substância no estado sólido, líquido ou

gasoso, poluente ou potencialmente poluente, subprodutos não
aproveitados de origem industrial e rejeitos que são descartados sob
forma de efluentes líquidos, emissão de resíduos gasosos ou resíduos
sólidos e semi-sólidos que, necessariamente, devem ser tratados,
estocados ou depositados adequadamente.

Redução de resíduos - inclui a redução na fonte geradora, ou por
meio da sua reutilização, diminuindo o volume total ou o grau de
poluição de resíduos.

Art. 30 - O Conselho Estadual de Política Ambiental - CORAM - da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, determinará às atividade e instalações
geradoras de resíduos a implementação de programa de redução, de
acordo com plano de ação específico.

§ 1 0 - Competirá à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -,
elaborar os planos de ação, a serem aprovados pela CORAM,
definindo metas e prazos, que poderão ser estabelecidos observadas
as seguintes alternativas:

- por tipologia industrial;
II - por processo industrial;
III - por poluente específico;
IV - por outras atividades ou instalações geradoras de resíduos.
§ 20 - Os planos de ação estabelecidos deverão incluir,

obrigatoriamente, as seguintes tipologias industriais:
- mineradoras;

II - unidades e complexos químicos;
III - unidades e complexos siderúrgicos e metalúrgicos.
§ 30 - As indústrias químicas e metalúrgicas de pequeno porte e

baixo potencial poluidor, de acordo com critérios definidos pela FEAM,
poderão ser dispensados da exigência a que se refere o § 2 0 deste
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artigo.

Art. 40 - Os programas a serem implementados pelas atividades
industriais deverão abranger diversas alternativas, tais como:

- a adoção de tecnologia de produção limpa ou menos poluente;
II - a substituição de matéria-prima;
III - a alteração das características do produto final de sua

embalagem;
IV - a reciclagem de materiais nas etapas de produção;
V - o reaproveitamento de resíduos na própria indústria ou em

outras;
VI - a melhoria da qualidade ou a substituição dos combustíveis e o

aumento de eficiência energética;
VII - a implantação de sistemas de circuito fechado.
§ 10 - A FEAM poderá formular exigências e recomendações

específicas relacionadas aos objetivos dos programas de redução de
resíduos.

§ 2° - As metas anuais dos programas a que se refere este artigo
não serão inferiores a 10% ( dez por cento ) do volume de cada um
dos materiais relacionados, até que se alcance o percentual mínimo
de 50% (cinqüenta por cento) de redução em relação ao período em
que for iniciada a sua implementação.

Art. 50 - Toda e qualquer atividade geradora de resíduos deverá
apresentar à FEAM um relatório preliminar, apresentando seus
esforços na redução dos resíduos, que deverá conter informações que
permitam avaliar as reduções já obtidas e as possibilidades futuras,
bem como subsidiar os planos de ação a serem elaborados.

Parágrafo único - Caberá à FEAM, com base em dados cadastrais já
existentes, encaminhar o modelo padronizado do relatório preliminar
às atividades geradoras de resíduos, que terão um prazo de noventa
dias para devolvê-lo.

Art. 60 - Os planos de ação, os programas e relatórios relacionados à
redução de resíduos a que se refere esta lei serão acessíveis ao
público.

Parágrafo único - A notícia do encaminhamento aos órgãos
governamentais dos documentos a que se refere este artigo será
objeto de publicação, no primeiro caderno de um jornal de grande
circulação, sob o título de "Programa de Redução de Resíduos".



1245
Art. 70 - O COPAM regulamentará a participação dos segmentos

diretamente envolvidos nas diversas etapas de elaboração dos planos
de ação, a publicação e a consulta de que trata o art. 60 desta lei, bem
como definirá o modelo de relatório referido no art. 5 0 .

Art. 80 - As atividades ou instalações que não cumprirem as
determinações previstas nesta lei receberão multas que poderão
variar de 10 (dez) a 1.000 (mil) UFIRs.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 23 de abril de 2003.
Biel Rocha
Justificação: O projeto de lei que ora submetemos à apreciação

desta Casa pretende criar em nosso Estado um Programa de
Redução de Resíduos Químicos. A medida se mostra extremamente
necessária, haja vista a imperatividade cada vez mais premente de
criarmos condições para um meio ambiente mais favorável para as
gerações futuras.

A par de iniciativas de prevenção aos agentes agressores do meio
ambiente, devemos também nos preocupar com a produção atual de
lixo químico e tóxico e buscar formas de minorá-la, criando
mecanismos para sua redução, sua reciclagem e seu
reaproveitamento.

Recentemente, em nosso Estado, deparamos com um absurdo
acidente ecológico, de proporções alarmantes, atingindo até outros
Estados da Federação, ocorrido na região da cidade de Cataguases,
onde uma barragem de lama tóxica produzida por empresa têxtil, já
desativada, veio a romper, causando a poluição do ribeirão do
Cágado, afluente do rio Pomba, responsável pelo abastecimento de
água da região e utilizado pelos pequenos produtores rurais na cultura
de subsistência e na pesca. Esse resíduo químico chegou até as
águas do oceano Atlântico, comprometendo a biodiversidade, a vida e
a economia de uma extensa região dos Estados de Minas, Rio de
Janeiro e Espírito Santo.

Esse é um exemplo típico de falta de controle por parte dos órgãos
ambientais de nosso Estado acerca dos resíduos químicos existentes,
muitos deles, como é o caso mencionado, produzidos e estocados há
anos por empresas, em funcionamento ou mesmo desativadas, sem
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que se tenha um detalhamento da quantidade produzida, do
armazenamento e da localização.

Tanto assim que foi confirmada pela FEAM a inexistência do
mapeamento do passivo ambiental em nosso Estado, assim como a
falta de uma política de controle e fiscalização mais rígida sobre as
atividades industriais potencialmente poluidoras. Diante disso, a
FEAM, por meio de seu representante presente em audiência pública
realizada nesta Casa, em 16/4/2003, convocada pela Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais para discutir a tragédia de
Cataguases, reafirmou o compromisso anteriormente assumido de
realizar o detalhamento do lixo tóxico existente no Estado, seu
monitoramento, bem como de criar mecanismos para atuação em
situações de emergência.

A proposta que levamos a apreciação e deliberação nesta Casa vai
além, na medida em que objetiva criar plano de ação para redução de
resíduos químicos já existentes e outros que venham a ser produzidos
pela atividade industrial, de forma que, a par de seu controle, possa o
lixo ser reciclado e reaproveitado dentro das possibilidades técnicas,
com adoção de tecnologias já existentes.

Portanto, faz-se necessária a conjugação da atuação preventiva e
fiscalizatória dos órgãos ambientais com a existência de um
programa, em nosso Estado, de redução dos resíduos industriais
potencialmente nocivos ao meio ambiente, criando, dessa maneira,
condições para que o passivo ambiental em nosso Estado esteja
dentro de limites razoavelmente aceitáveis.

O objetivo, pois, é o de provermos nosso Estado de uma política que
busque adequar a imperatividade de um meio ambiente equilibrado
com a necessária produção industrial, de modo que esta possa se
desenvolver sem que deixemos para as futuras gerações um arsenal
de resíduos químicos e tóxicos, colocando Minas na vanguarda do
controle da emissão de agentes agressores.

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

PROJETO DE LEI N°652/2003
Declara de utilidade pública o Movimento da União Popular do

Estado de Minas Gerais - MUP -, com sede no Município de Belo
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Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2003.
José Milton
Justificação: O reconhecimento por esta Casa Legislativa do

Movimento da União Popular do Estado de Minas Gerais - MUP-, com
sede no Município de Belo Horizonte, como entidade de utilidade
pública possibilitará que a citada instituição possa dar prosseguimento
ao importante trabalho que já desenvolve com as pessoas carentes da
região do Bairro Cabana, em Belo Horizonte.

Portanto, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 653/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.406/2002)

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 Reuniões, 24 de abril de 2003.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: O Clube Social Pedro Leopoldo é uma sociedade civil

com personalidade jurídica fundada em 12/3/57, na cidade de Pedro
Leopoldo, onde tem sede e foro.

De acordo com o art. 40 de seu estatuto, tem por finalidade promover
atividades de caráter cívico, cultural, esportivo, recreativo e social para
todos os seus sócios e dependentes.
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Com bem se vê, suas iniciativas são voltadas inteiramente para

• bem-estar do cidadão, o que configura uma salutar colaboração com
• poder público no desempenho de suas atribuições constitucionais.

Cabe ressaltar que a entidade atende aos preceitos estabelecidos
pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, pelos quais as associações com sede
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública.

Portanto, estamos certos de que os nobres colegas parlamentares
darão incondicional apoio à aprovação deste projeto, que visa a
reconhecer os relevantes serviços prestados pela entidade pedro-
leopoldense.

- 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° 654/2003
Declara de utilidade pública o Conselho do Idoso da Região Oeste

de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - 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 Reuniões, 22 de abril de 2003.
Neider Moreira
Justificação: O Conselho do Idoso da Região Oeste de Belo

Horizonte, fundado em 3/8/93, é uma entidade sem fins lucrativos e
possui em seu quadro de dirigentes pessoas idôneas que
desenvolvem trabalho voluntário.

O Conselho tem por finalidade assistir aos idosos em todas as suas
necessidades, estimulando a prática de esportes, o lazer e atividades
recreativas e produtivas em grupo.

A origem desta proposição deve-se aos relevantes serviços
prestados pela instituição à sociedade e a sua permanente atuação no
campo social.

Face ao exposto, apresento aos nobres pares este projeto de lei,
para a sua apreciação.

- 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° 655/2003
(Ex-Projeto de Lei n° 2.060/2002)

Dispõe sobre a política estadual de arquivos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Considera-se arquivo público o conjunto de documentos

produzidos e recebidos por órgão ou entidade da administração direta
ou indireta do Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência
de suas funções administrativas, legislativas ou judiciárias, os quais
constituem instrumento de apoio à administração pública, à cultura e
ao desenvolvimento científico, bem como elemento de informação e
prova.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se também
arquivo público o conjunto dos documentos produzidos e recebidos
por entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 20 - A gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos
cabem ao poder público, que manterá órgão e recursos
especializados indispensáveis à sua guarda e conservação.

Art. 3° - As ações do poder público relacionadas com as atividades
arquivísticas constituem a política estadual de arquivos, que tem como
objetivos:

- fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;
II - assegurar a adequada gestão dos documentos públicos, bem

como a preservação dos patrimônios arquivísticos público e privado;
III - promover a formação adequada de recursos humanos;
IV - prover a atividade arquivistica dos recursos materiais

necessários;
V - produzir documentos de interesse da área;
VI - assegurar o acesso às informações contidas nos documentos

dos arquivos, observadas as disposições legais.
Parágrafo único - Na realização das ações de que trata o "caput"

deste artigo, levar-se-á em conta a função social dos arquivos
públicos e privados, devendo-se garantir a plena participação da
sociedade civil.

Art. 40 - Os documentos de valor permanente são inalienáveis, e a
sua guarda, imprescritível.
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Parágrafo único - Consideram-se documentos de valor

permanente, para os efeitos desta lei:
- os documentos de interesse histórico, científico, político e cultural;

El - os documentos que tenham função jurídico-probatória.
Art. 50 - A cessação das atividades de órgão ou entidade

responsável pela guarda e gestão de documentos de interesse
arquivístico implica a transferência de seu acervo à instituição
sucessora ou o recolhimento da documentação à instituição
arquivística pública.

Art. 60 - São instituições arquivísticas públicas do Estado de Minas
Gerais:

- o arquivo do Poder Executivo;
II - o arquivo do Poder Legislativo;
III - o arquivo do Poder Judiciário.
Art. 70 - Competem às instituições arquivísticas públicas estaduais a

gestão, o recolhimento e a guarda permanente dos documentos
públicos e de caráter público, bem como a implementação da política
estadual de arquivos, no âmbito de sua específica esfera de
competência.

Art. 80 - A eliminação de documentos produzidos por órgão ou
entidade previstos no "caput" e no parágrafo único do art. 1° desta lei
será feita sob a responsabilidade da instituição arquivística pública, na
sua específica esfera de competência, mediante prévia apreciação de
uma comissão permanente de avaliação de documentos constituída
no âmbito de cada poder, observados os critérios de guarda,
destinação e temporalidade estabelecidos em legislações federal e
estadual que dispõem sobre a matéria e ouvido o Conselho Estadual
de Arquivos.

Parágrafo único - Cumpridas as disposições estabelecidas no
"caput" deste artigo, a instituição arquivistica pública responsável
pelos documentos fará publicar no órgão oficial do Poder edital
contendo a relação dos documentos que poderão ser eliminados.

Art. 9° - Para o pleno exercício dos arquivos do Poder Executivo,
poderão ser criadas unidades regionais.

Parágrafo único - A gestão de documentos pelo Arquivo Público
Mineiro será feita em conjunto com os órgãos que lhes deram origem.

Art. 10- E assegurado a todos, nos termos de legislação específica,
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o acesso aos documentos sob a guarda e a gestão dos arquivos
públicos.

Art. 11 - Classificam- se como sigilosos os documentos cuja
divulgação ponha em risco:

- a segurança da sociedade e do Estado;
li - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da

imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este artigo

poderá ser restringido por prazos de até:
- vinte anos contados da data de sua produção, no caso dos

documentos de que trata o inciso 1;
II - cem anos contados da data de sua produção, no caso dos

documentos de que trata o inciso II.
Art. 12 - O arquivo privado que reúna conjunto de fontes relevantes

para a história e o desenvolvimento científico estadual ou nacional
poderá ser identificado pelo Estado como de interesse público e
social.

§ 1° - A proteção dos arquivos privados identificados como de
interesse público e social e o acesso a eles serão incentivados pelo
Estado mediante a concessão de benefícios a seu proprietário ou
possuidor.

§ 2° -O acesso aos documentos de arquivos privados identificados
como de interesse público e social dependerá de autorização
expressa de seu proprietário ou possuidor.

§ 3° - Os arquivos privados identificados como de interesse público e
social poderão ser depositados em instituições arquivísticas públicas.

§ 40 - Na alienação de arquivos privados reconhecidos como de
interesse público e social, será observada a unidade documental do
acervo e sua permanência no território estadual.

Art. 13 - O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado
dos arquivos públicos e dos arquivos privados identificados como de
interesse público e social.

Art. 14 - Compete ao Conselho Estadual de Arquivos examinar, de
conformidade com as comissões permanentes de que rata o art. 80
desta lei, a relação dos documentos indicados pela instituições
arquivísticas do Estado para serem eliminados.

Art. 15 - O Conselho Estadual de Arquivos se reunirá regularmente,
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de acordo com periodicidade regimentalmente definida.

§ 1° - O Presidente do Conselho Estadual de Arquivos é responsável
pela convocação das reuniões periódicas do órgão, sujeitando-se ás
penalidades administrativas estabelecidas em lei, no caso de
descumprimento dessa norma.

§ 2° - O membro do Conselho Estadual de Arquivos que deixar de
comparecer a duas convocações seguidas, ou a quatro, no decorrer
do ano, sem justa motivação, será sumariamente substituído, na
forma regimental.

Art. 16 - A destruição ou a adulteração de documento de valor
permanente ou de interesse público ou social sujeita o responsável a
penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da
legislação em vigor.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os

arts. 26 a 40 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2003.
Arlen Santiago
Justificação: Uma política estadual de arquivos atualizada, que

defina critérios para a gestão e a conservação de documentos
públicos ou de interesse social, vem-se revelando extremamente
necessária, tendo em vista o volume sempre crescente de
documentos recebidos e produzidos pelos diversos órgãos da
administração pública.

A guarda, a gestão e a conservação de um acervo de tamanha
magnitude representam uma atividade complexa a ser desempenhada
por órgão público responsável, exigindo normas claras e racionais que
facilitem sua administração.

Por outro lado, critérios para o acesso a documentos públicos de
interesse científico e cultural, jornalístico ou histórico, ou para a
eliminação de documentos que possam vir a ter valor probatório,
estão também a carecer de uma atenção maior por parte do legislador
e da comunidade.

As disposições estaduais referentes à matéria estão relacionadas,
hoje, na Lei n° 11.726, de 30/12/94, que estabelece a política cultural
do Estado, mas que, a nosso ver, dá à questão um tratamento um
tanto genérico, porque estão contidas em um instrumento cuja
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abrangência dificulta que o assunto receba o devido destaque.

Reconhecemos que esta matéria deve ser discutida também com a
sociedade civil, particularmente com especialistas, por envolver
conhecimentos técnicos bastante complexos. Assim, durante a
tramitação desta proposição, esperamos contar com ampla
participação de representantes do setor, cuja contribuição será da
maior importância para seu aperfeiçoamento.

Certos da oportunidade e da conveniência de trazermos à discussão
nesta Casa esse relevante tema, contamos com o apoio de nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
N° 511/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Lagoa Grande pelos 11 anos de sua emancipação político-
administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 512/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova Diretoria da Associação
Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP -, eleita para o biênio
2003-2005.

N° 513/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a nova Diretoria da Associação
dos Defensores Públicos de Minas Gerais - ADEP -, eleita para o
biênio 2003-2005. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

N° 514/2003, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Irmo Casavechia pela
sua eleição como Presidente do Sindicato Rural de Unaí. (- A
Comissão de Política Agropecuária.)

N° 515/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao capeamento
asfáltico do trecho da Rodovia MG-220 que liga as cidades de Santo
Hipólito e Monjolos. (- A Comissão de Transporte.)

N° 516/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
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Senador Amaraf pelo transcurso do 11 0 aniversário de sua
emancipação político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 517/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação da estrada que
liga o Município de Bom Repouso à BR-381.

N° 518/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação da estrada que
liga o Distrito de Crisólia à sede do Município de Ouro Fino.

N° 519/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação da estrada que
liga os Municípios de Jacutinga e Monte Sião.

N° 520/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à pavimentação da estrada que
liga o Município de Bueno Brandão à divisa de São Paulo (Socorro,
SP).

N° 521/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG para que seja pavimentada a rodovia que
liga o Município de Senador Amaral à BR-381.

N° 522/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG para que seja pavimentada a rodovia que
liga o Município de Munhoz à BR-381.

N° 523/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura e Transportes - DNIT - a fim de que seja construída
passarela para pedestres na BR-040, nas proximidades do trevo de
acesso ao Município de Ribeirão das Neves. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 524/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso à Cooperativa Central de Crédito Rural de
Minas Gerais Ltda. - CREDIMINAS -, na pessoa de seu Diretor-
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Presidente, Sr. Heli de Oliveira Penido, por seus 15 anos de
atividades. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 525/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Guarani com vistas a que seja
regularizado o transporte de estudantes da zona rural para a cidade,
por ônibus, e a que seja reparada a estrada por onde é feito esse
transporte. (- A Comissão de Transporte.)

N° 526/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja
fornecida cópia do atual contrato que rege as relações comerciais
entre o Estado e o Banco ltaú S.A.

N° 527/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que sejam fornecidas
informações sobre empresas prestadoras de serviços à CEMIG e
sobre a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças na contratante
e nas contratadas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 528/2003, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Cultura com vistas a que impeça o fechamento
das bibliotecas que menciona.

N° 529/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
a que ofereça garantia de vida ao 3 0-Promotor da Comarca de Ubá.

N° 530/2003, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas à
abertura de inquérito para apurar possíveis irregularidades praticadas
pelo Delegado Regional da Comarca de Ubá.

Da Comissão do Trabalho, solicitando sejam indicados como
representantes da Casa os Deputados Célio Moreira e André Quintão
para compor a comissão especial encarregada de definir as diretrizes
metodológicas para elaboração do índice Mineiro de
Responsabilidade Social - IMRS. (- A Mesa da Assembléia.)

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Assegura o acesso gratuito, via Internet, ao caderno "Diário do
Executivo" do diário oficial "Minas Gerais", dos órgãos que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado aos órgãos de controle externo dos atos

das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidades
da administração indireta o acesso gratuito, via Internet, ao caderno
"Diário do Executivo" do diário oficial "Minas Gerais", editado pela
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Incluem-se no "caput" deste artigo as leis, os
decretos e os atos do Governador do Estado.

Art. 20 - O acesso de que trata o artigo anterior será restrito aos
setores diretamente interessados ou que ofereçam assessoramento
no controle dos atos do Poder Executivo, definidos em regulamento
interno dos órgãos de que trata esta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2003.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 37, "caput",

determina que 'a administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade,
publicidade...

Segundo o mestre Hely Lopes Meirelies, "in" "Direito Administrativo
Brasileiro", 25 ed., 1999, Malheiros Editores, págs. 87 e 88,
publicidade é a divulgação do ato para conhecimento público e para
início de seus efeitos externos. Dai, que as leis, os atos e os contratos
administrativos que produzem conseqüências jurídicas fora dos
órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade
universal, isto é, perante as partes e terceiros.

Não resta a menor dúvida, portanto, de que a publicidade, como um
princípio da administração pública, art. 37 da Constituição Federal,
abrange toda atuação estatal, tanto sob o aspecto de divulgação
oficial de seus atos quanto no que diz respeito ao conhecimento da
conduta interna de seus agentes. Com a evolução dos meios de
comunicação e com o surgimento da Internet, evidenciou-se um meio
de publicação com alcance absolutamente mundial, com a vantagem
de disponibilizar-se a informação 24 horas por dia, 365 dias por ano,
ininterruptamente.
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O legislador federal, ciente e consciente da nova dimensão

desse serviço, demonstrou o seu propósito de acompanhar a evolução
tecnológica, fazendo consignar na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar n° 101, de 4/5/2000, expressões garantidoras desse
avanço, preservando princípio básico assente na Constituição,
reconhecendo com esta atitude que os meios eletrônicos são
instrumentos de transparência da gestão fiscal.

Junte-se a isso o fato de que os órgãos de controle externo, aos
quais compete fiscalizar atos da administração pública, devem estar
sintonizados com a modernidade, não se podendo olvidar que a
evolução tecnológica torna mais ágil a atuação do agente fiscalizador.

Além do embasamento jurídico aqui evidenciado e justificado, é
necessário destacar, também, que tal forma de comunicação, além de
facilitar a informação ao agente fiscalizador, pois permite a busca
instantânea do assunto legal que lhe interesse, permite, ainda, a
impressão do conteúdo a qualquer momento ou mesmo apenas a
pesquisa em tela.

Cumpre ressaltar que, por não ser necessário ocupar-se espaço
físico para armazenar papéis, há maior valorização do meio ambiente,
uma vez que quanto menor a quantidade de papel circulando, menor é
o número de árvores abatidas.

Há que se considerar, também, o evidente trabalho poupado de
arquivamento, além da economia do espaço que seria necessário
para manter esses arquivos disponíveis.

Isso tudo considerado, evidencia-se a necessidade da aprovação
desta proposição, que permite a adoção de mais esse método de
publicação dos atos legais, dando sustentação ao princípio da
publicidade preconizado na Carta Magna, pelo que conto com o apoio
dos nobres pares desta Casa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

REQUERIMENTO
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de

congratulações com a Imprensa Oficial de Minas Gerais, na pessoa de
seu Diretor-Presidente, Sr. Francisco Pedalino Costa, pelos 111 anos
de circulação do jornal "Minas Gerais". (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Doutor Viana.)
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Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação e dos Deputados Elmiro Nascimento, Maria Olívia e
Antônio Andrade,

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, galerias, telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta
tribuna para tratar de assuntos relevantes na área da educação.
Antes, porém, abordarei questão que foi objeto de debate caloroso na
reunião extraordinária realizada na manhã de hoje. Embora o
Deputado Rogério Correia ainda não esteja no Plenário, tenho o dever
de abordar este assunto - que, no meu entendimento, não se
justificava - para que se esgote, além de prestar algumas informações.

O Deputado Rogério Correia disse que teríamos engavetado o
requerimento de sua autoria, em que solicitava a presença do
Presidente do IPSEMO nesta Casa para prestar esclarecimentos.
Dado o encerramento da reunião, não tivemos oportunidade de
esclarecer que suas palavras não foram justas. Portanto, deixarei
claro o que de fato ocorreu. O Deputado Rogério Correia, no dia
13/2/2003, protocolou requerimento em que, para discutir os efeitos e
implicações das modificações e alterações ocorridas no IPSEMG, em
decorrência da aplicação da Lei Delegada n° 109, de 30/1/2003,
solicitava a presença do Secretário de Planejamento, do Presidente
do IPSEMO - citando apenas Presidente - e de quatro lideranças
sindicais.

Na primeira ou segunda reunião ordinária da comissão que
presidimos o requerimento foi aprovado. Naquela ocasião - e estou
fazendo referência ao período compreendido entre 13 de fevereiro,
data em que o documento foi protocolado, e 12 de março, quando foi
aprovado, lembrando que a Comissão foi instalada no final de
fevereiro -, entramos em contato com o Deputado Rogério Correia.
Fico feliz ao vê-lo neste Plenário, porque o prezo e respeito, e,
entendo ter ele afirmado que teríamos engavetado o seu requerimento
em função de um mal-entendido ou do calor do debate.

Na época, o Sr. Alvaro Marcílio era o Presidente interino do
IPSEMG. No entanto, no dia em que o documento foi protocolado, foi
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substituído pelo Sr. Gleison Pereira de Souza. Comentei com o
Deputado Rogério Correia que, em virtude da interinidade daquele
representante, seria prudente aguardarmos a nomeação do
Presidente do IPSEMG, para que, nessa condição, já que o
requerimento pedia a presença do Presidente, viesse a esta Casa
prestar os esclarecimentos solicitados. Tive a anuência, ainda que
verbal, do Deputado Rogério Correia. Os membros da Comissão de
Administração Pública também concordaram com essa sugestão. Não
houve, portanto, intenção de engavetar qualquer documento.

Prova disso é que o próprio Deputado Rogério Correia pediu, no dia
18 de março, audiência pública para discussão de assuntos da
CEMIG. Não apenas aprovamos esse requerimento, como também
organizamos o encontro, ocorrido em 8 de abril. As outras solicitações
que chegaram à comissão tiveram um desenrolar absolutamente
normal. No caso específico dessa solicitação do Deputado Rogério
Correia - já que tivemos sua concordância em não convocar um
Presidente que ainda não existia ou que ocupava o cargo
interinamente -, aguardamos o nome da Dra. Maria Coeli. No dia 10
de abril, às 15h30min, ela foi sabatinada na Comissão. Seu nome
ainda não foi aprovado por este Plenário, portanto, não responde
como Presidente nomeada e efetivada no cargo.

Tramita requerimento na Comissão de Saúde solicitando a presença
da Dra. Maria Coeli em reunião conjunta da Comissão de
Administração Pública, que já aprovou sua indicação esta semana. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, presidida pelo
Deputado Ermano Batista, também a aprovou, ao contrário da
Comissão de Saúde, que ainda não o fez até esta manhã. Diante
dessa situação, não havia condições de realizarmos reunião conjunta,
porque o prazo de tramitação dessa proposta havia se encerrado.

A convocação exclusiva da Comissão de Fiscalização, requerida
pelo Deputado Rogério Correia, ocorreu em período em que não havia
sequer esse nome para ocupar a Presidência do IPSEMG. Era outra
pessoa quem respondia pela entidade. A situação de interinidade do
cargo esgotou-se com convite feito à Dra. Maria Coeli.

Não quero alongar-me com relação a esse assunto. Manifesto
apenas minha preocupação com esta Casa, que deve manter seu alto
nível. A frente da Comissão de Administração Pública, trato todos os
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requerimentos com o maior respeito e imparcialidade, sem me
ater ao fato de serem contra ou a favor do Governo. Aqui nesta Casa,
todos estão ao lado do povo de Minas, e devemos nos irmanar nesse
esforço.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ouço atentamente a
manifestação de V. Exa. quanto à indicação da ilustre Dra. Maria
Coeli.

Na semana passada, aprovamos requerimento solicitando
esclarecimentos da Presidente do IPSEMG acerca de fatos narrados e
fundamentados pelo autor, o Deputado Doutor Viana. Na manhã de
hoje, participei de reunião da Comissão de Saúde, e esse assunto
voltou à discussão. Com certeza, será realizada reunião conjunta para
debater temas pertinentes ao IPSEMG.

Quanto ao nome da Dra Maria Coeh, não podemos misturar as
situações.

Quero ressaltar as qualidades da Dra. Maria Coeli, que foi
funcionária desta Casa por longo tempo, sua honorabilidade,
respeitabilidade e conhecimento técnico, profunda conhecedora dos
anseios do IPSEMG. Faço coro com a manifestação de V. Exa.,
independentemente de qualquer outra audiência pública para
tratarmos de assuntos relacionados com o papel fundamental do
IPSEMG. Hoje iríamos aprovar o nome da Dra. Coeli, investi-Ia
regimentalmente nas funções de Presidente, e, uma vez que já
passou pelo processo de sabatina, esta Casa precisa aprovar a
medida imediatamente. Ela, com certeza, estará disposta a
comparecer aqui. Ontem mesmo estive com ela, discutindo a situação
financeira do IPSEMG junto aos hospitais, pois existe um passivo
grande, mas, mesmo assim, ela não tem medido esforços na
condução dos destinos do IPSEMG, que hoje conta com mais de 5 mil
servidores. A situação é difícil, mas, com sua capacidade, ela terá
condições de dar cabo desta missão honrada pelo Governador Aécio
Neves. Creio que esta Casa não há de faltar com esse
posicionamento de V. Exa.

O Deputado Neider Moreira (em aparte)* - Gostaria apenas de
informar ao Plenário que a Comissão de Saúde aprovou um
requerimento para que a Dra. Maria Coeli compareça e dê explicações
a respeito do IPSEMG. Ela estará na Comissão de Saúde no dia 15
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de maio. Estamos para votar a indicação da Dra. Maria Coeli, que
reúne todas as condições para exercer o cargo de Presidente do
IPSEMG, e peço agilidade do Governo para encaminhar a esta Casa,
em regime de urgência, o projeto que abre crédito especial para pagar
o passivo do último trimestre de 2002. Os prestadores de serviço nos
hospitais não têm culpa do transtorno causado pela administração
incorreta do ex-Governador. Esses prestadores não podem ficar com
o ônus, e pedimos à equipe econômica do Governo que encaminhe
esse projeto a esta Casa Legislativa, em regime de urgência.
Agradeço o aparte.

O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente. Concluo minha
observação sobre esse assunto, dizendo que também julgamos ser
extremamente urgente que esta Casa, ainda nesta tarde, vote e
aprove o nome da Dra. Maria Coeli, cuja competência em momento
algum foi questionada por nenhum parlamentar. E uma pessoa de
história brilhante, com contribuições relevantes na vida pública e que
estará em condições de ser grande parceira desta Casa e do povo
mineiro nas questões do IPSEMG, em especial, na solução, em
caráter de urgência, do pagamento das dividas pendentes.

Ainda quero mencionar, com satisfação, o trabalho que fizemos em
visita a Brasília, em companhia da Deputada Maria Tereza Lara e de
uma comitiva de Divinópolis, onde levamos o pleito de que o CEFET
de Divinópolis e do Centro-Oeste mineiro tenha sua sede própria e
que o Governo Federal viabilize o convênio em que estava
empenhado. Caso esse convênio não possa ser viabilizado, que o
Governo Federal providencie outro convênio, com a chancela do
Governo do PT. O que não pode acontecer é uma unidade com sete
anos de história, que já formou centenas de profissionais, ser vitima
de um desentendimento de natureza política.

Ressalto a alegria por ter participado, ao lado do companheiro
Sidinho e do Governador Aécio Neves, da brilhante manifestação
religiosa, cívica e cultural da Semana Santa em São João dei-Rei.
Com satisfação, ressalto também, o lançamento do Projeto Estrada
Real, que será, com certeza, grande alavanca para o desenvolvimento
turístico do Campo das Vertentes, pois somos parceiros no empenho.

Realmente foi momento de grande alegria estar na querida São
Tiago, em São João dei-Rei e em toda região, compartilhando, ao
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mesmo tempo, festividades e trabalho. O Governador soube
conciliar isso com competência. Com certeza, o povo de Minas
colherá os frutos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores,
recebemos hoje, pela Rede Globo, a denúncia do livre comércio e uso
de drogas, em especial do "crack", nas proximidades do Conjunto
lAPl, no Bairro São Cristovão. Assistimos, pelo "Bom Dia Minas" e,
posteriormente, por outro noticiário da Rede Globo, à matéria.
Entendemos que essa matéria demonstra o que ocorre em grande
parte do Estado. Encontramos o comércio de drogas na RMBH e em
vários pontos da cidade. Como Presidente da Comissão de
Segurança Pública, tenho o dever de acompanhar tais fatos.
Parabenizo a Rede Globo pela matéria. Esse é o verdadeiro papel dos
veículos de comunicação de massa, quando vêm a público denunciar
os problemas do nosso Estado, em especial da nossa Capital.

Esse é o papel fundamental da imprensa brasileira: contribuir com a
segurança pública. Esteve no local, recebeu a denúncia, fez as
imagens e veiculou a matéria para chamar à responsabilidade o
Estado. Essa é a contribuição decisiva para a sociedade e para o
Estado constituído, no aspecto da prevenção e repressão do tráfico e
uso de drogas. Estamos acompanhando a posição dá imprensa frente
ao problema da segurança pública em nosso Estado.

Ressalto que as imagens traziam crianças na faixa etária de 7 a 12
anos fumando as pedras de "crack", em plena via pública. Certamente
é uma questão social, que devemos olhar com carinho. Ontem,
conversávamos sobre a complexidade da questão com o Deputado
Célio Moreira, quando nos falava do problema da segurança pública e
citava alguns exemplos da insegurança que o cidadão belo-
horizontino, mineiro e brasileiro vive nos últimos tempos.

Portanto, destaco a necessidade de envolvimento dos órgãos de
saúde e das Secretarias de Esportes e da Educação, pois sabemos
que só a polícia não consegue solucionar o problema.

Por outro lado, além de, nesta Casa, destacarmos a
responsabilidade desses outros órgãos, temos também de fazer
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críticas pontuais. E bom explicarmos o porquê de as Policias Civil
e Militar, nas imagens do jornal, estarem passando pelo local, perto do
Departamento de Investigações.

A matéria foi feita no horário noturno, O Dl é órgão da Policia Civil,
judiciária, que recebe as ocorrências de plantão da Divisão de
Tóxicos, Furtos e Roubos, da Delegacia de Ordem Econômica, da
Delegacia de Falsificação e Defraudações. São inúmeras as viaturas
que, no horário noturno, se deslocam nessa região no intuito de
encerrar uma ocorrência no plantão do Dl. As viaturas que passavam
nesse local não estavam alheias ao processo, mas empenhadas no
encerramento de ocorrência policial. Logo, é local de trânsito de
viaturas.

Obviamente, isso não é a solução. Não queremos desculpar as
Polícias Civil ou Militar. Esclarecemos que o Dl se localiza no Bairro
Lagoinha, divisa com o Bairro São Cristóvão, próximo à Pedreira
Padre Lopes e ao Conjunto IAPI. Nesses locais, apareceram imagens
de crianças, jovens, adolescentes e adultos comercializando e usando
"crack". Assim, esclareço esse ponto quanto às passagens das
viaturas das Polícias Civil e Militar.

No jornal da Rede Globo, por volta das 12 horas, assistimos à
entrevista do Sr. Elson Matos, Superintendente-Geral de Polícia, e do
Coronel Reinaldo Martins, Comandante do Destacamento da Capital.
Nesse ponto, faço crítica pontual. O Coronel Reinaldo Martins disse
que a Polícia Militar desempenha várias operações conjuntas com a
Polícia Civil. Isso não expressa a verdade.

Fazemos um alerta ao Governador do Estado. Criou-se a Secretaria
de Defesa Social com o grande objetivo de promover a integração das
ações policiais. Obviamente, o máximo que a polícia ostensiva, a que
anda caracterizada, fardada, pode fazer numa ação dessas é
simplesmente prender alguns pequenos "aviões", como são chamados
os traficantes de menor potencial, e alguns usuários. Investigação
cautelosa, bem realizada, com escuta telefônica, por meio de
autorização da justiça, tem de ser feita com tempo pela polícia que faz
a investigação. A competência para coibir o tráfico de drogas, no
aspecto também da investigação, é das Policias Civil e Federal.

A Secretaria de Defesa Social teve como principal enfoque a
integração, ou seja, fazer com que as polícias traçassem um
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planejamento para que, no momento da coordenação e execução
desse trabalho, as coisas funcionassem melhor. Vivemos momento
sério, sucateamento da segurança pública, falta de viaturas, coletes,
lanternas, ou seja, falta de uma série de equipamentos. Precisamos
de solução e da resposta do aparelho estatal. Qual é a solução?
Valer-se da criatividade. Infelizmente, percebemos que mesmo
criando essa Secretaria ainda não se iniciou, de fato, concretamente,
a integração das duas polícias.

Portanto, é necessário, Sr. Governador, que V. Exa. determine ao
Secretário Lúcio Urbano que as polícias trabalhem em conjunto
diuturnamente. Isso é urgente. Se faltam recursos, temos que ser
criativos, casar a jurisdição territorial de atuação do distrito com a
companhia. Apesar de isso ser elementar, até hoje não existe, não
avançamos nesse aspecto. Assim, a base territorial de atuação das
corporações tem de ser única e casada de determinado DP com
determinada companhia da PM. A troca de informação tem de ser
diuturna.

Se, no encerramento de uma ocorrência policial por parte da Polícia
Militar, não houve sucesso na prisão daqueles que cometeram os
delitos, a Polícia Militar deveria fazer um boletim de ocorrência
informando à polícia responsável pela investigação que, após coleta
de dados, não se conseguiu prender o autor, mas foram encontrados
tais e tais indícios que indicavam para tais e tais marginais, a fim de
subsidiar a investigação policial. Situações como essa são
elementares para a segurança pública, mas não estão ocorrendo.

Sr. Presidente, o que a Rede Globo mostrou hoje, de manhã e à
tarde, vem ocorrendo em várias partes da Capital e do Estado. E
necessária uma medida urgente por parte do Governo do Estado
nesse sentido.

Se as duas policias não derem as mãos neste momento, se a
Secretaria de Defesa Social não começar a praticar isso
urgentemente, não há como vencer essa guerra, que tem de envolver
o Poder Legislativo, trazer o Ministério Público à responsabilidade,
levar o Poder Judiciário para perto da polícia.

Em um dos jornais da imprensa mineira, um Delegado disse que o
mandado de busca e apreensão foi retirado da autoridade policial.
Esse era um instrumento que facilitava muito. Até o policial militar ou
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civil conseguir esse mandado com um Juiz, quem deveria ser
objeto dele já teria ido embora.

Temos de repensar bastante a segurança pública. As questões são
complexas. O Governo Federal tem muito que contribuir para fiscalizar
nossas fronteiras, para coibir o tráfico de drogas em locais por onde
passa a pasta-base para a cocaína. Temos extensas fronteiras com a
Colômbia e com a Bolívia. E necessário desemperrar do Congresso
Nacional os 23 projetos de leis e as duas emendas à Constituição
feitas depois do episódio da morte de uma estudante no Rio de
Janeiro, em 2000, quando o Sr. Fernando Henrique fez o Plano
Nacional de Segurança Pública. Os grandes veículos de comunicação
de massa cobraram insistentemente e, então, foi apresentado o Plano
Nacional de Segurança Pública. A imprensa deixou de noticiar, e o
plano foi esquecido. Logo em seguida, tivemos a morte dos Prefeitos
Celso Daniel e Toninho, do PT, de Campinas e Santo André.
Novamente a imprensa veio a toda a carga. Em seguida, a morte do
Promotor Francisco José Lins do Rego, no Estado de Minas Gerais.
Os veículos de comunicação de massa bateram firme. Reuniram-se
extraordinariamente, fizeram os projetos da Comissão Mista do
Congresso, envolvendo Senadores e Deputados Federais, mas os
projetos ainda se encontram parados. Portanto, a responsabilidade da
segurança pública é muito complexa, envolvendo as esferas federal,
estadual e municipal.

O que o Presidente Lula cobrou estes dias já deveria estar
ocorrendo. Na legislatura passada, passamos quatro anos cobrando
nesta Casa a integração do aparelho policial do nosso Estado.

Quando os parlamentares viajam pelo interior e chegam a cidade de
porte médio ou pequeno, encontram em uma extremidade do
município um destacamento da Polícia Militar e, na outra extremidade,
uma delegacia. Quando há rebelião na delegacia, a Polícia Militar tem
de se deslocar para o outro lado. Dizem que não se pode colocar uma
próxima da outra porque não dá certo. Não nos podemos preocupar
com picuinhas e vaidades pessoais. Chegamos a um momento em
que a população já não agüenta. E necessário que os chefes de
polícia comecem a se sentar diuturnamente, fazendo reuniões,
traçando planejamentos e colocando as polícias para executá-los.

Portanto, se não temos a verba que gostaríamos de ter, temos que
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ser criativos. Precisamos fazer que a integração do aparato
policial no nosso Estado saia do papel, da retórica e vá para a prática.

Quero discordar do Cel. Reinaldo e dizer que constantemente são
realizadas operações conjuntas naquela região. Chegou a hora de as
Polícias Civil e Militar sentarem-se a uma mesa com o Secretário de
Defesa Social, Lúcio Urbano, para colocar em prática esse discurso.
Se não temos equipamentos e viaturas à altura, o que podemos
fazer? O ideal é que se otimizem os recursos humanos ou logísticos
disponíveis. Para isso, é necessário, em um primeiro plano, que as
polícias se unam e que o Ministério Público não fique tão distante da
ação policial. E preciso responsabilidade. Segurança pública é dever
do Estado. O Estado não é apenas as Polícias Civil e Militar.

Em um primeiro momento, temos, muitas vezes, vontade de cobrar
do aparelho policial. Faço essas críticas para mostrar onde estamos
enxergando a falha. Temos que pedir ao Governador que tome a
dianteira e determine que se faça verdadeiramente a integração.

No Estado temos duas academias de polícia. Para que isso? Não
precisamos, porque o complexo acadêmico da Polícia Militar comporta
plenamente todos os cursos da Polícia Civil. Temos duas centrais de
comunicação - a CEPOL, da Polícia Civil e o CICOP, da Polícia Militar.
Não há necessidade, porque poderíamos ter apenas uma central de
comunicação. Há dois arquivos criminais. O projeto que o Governador
lançou em seu plano de segurança prevê um banco de dados único
que vai envolver o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia
Militar.

No entanto, esse plano de segurança precisa ser acelerado em
alguns pontos. As áreas de atuação devem ser idênticas e diuturnas.
Não podemos ficar apenas no discurso. As autoridades podem dizer
que estão atuando juntas, mas não é verdade. Se ficarem somente no
discurso, o cidadão pode entender que não está dando certo.

Conforme tomei conhecimento, de agora para frente vão
desempenhar algumas operações em conjunto. Mas não podem ser
esporádicas. Devem ser rotineiras. Se não tomarmos providências
enérgicas e a Casa não fiscalizar essas ações, se não nos unirmos
em prol da segurança pública, os desdobramentos serão sérios.

As imagens do conjunto IAPI, no Bairro São Cristovão, que a Rede
Globo apresentou, não são positivas. Que cidadão gostaria de
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comprar um imóvel naquela região, depois daquelas imagens? As
conseqüências dessa situação são perversas.

As crianças, na faixa etária de 9, 10 e 11 anos, estão consumindo
crack em plena via pública. A nossa juventude está sendo destruída
pelos traficantes, que são vermes da sociedade. Além disso, temos a
desvalorização de imóveis e uma série de conseqüências do aumento
da violência e da criminalidade. Essa situação é alavancada, em
especial, pelo uso e pelo tráfico de drogas no Estado.

Cumprimentamos a Rede Globo de Televisão, fazemos essas
criticas pontuais e pedimos encarecidamente ao Sr. Governador que a
integração saia do discurso e vá para a prática, porque o cidadão não
agüenta mais assistir a essas cenas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes.
A Deputada Jô Moraes - Caros Deputados e queridas Deputadas,

que fazem uma importante diferença nesta Casa em relação à
contribuição da mulher para a sociedade mineira e que, pela sua
presença assídua e constante, demonstram o seu compromisso com a
atividade para a qual foram escolhidas.

A começar pelo Líder do Governo e Líder da Maioria, viemos aqui,
durante esses últimos dias, avaliar os 100 dias do Governo Aécio
Neves e fazer referência aos do Governo Lula.

Venho a este Plenário na condição de representante de uma
bancada que teve expressiva votação neste Estado. O nosso
Governador foi sufragado com 30% dos votos válidos do eleitorado
mineiro. Logo, estamos em pleno exercício parlamentar, nos dado
pela sociedade mineira, para realizarmos oposição-

Neste momento, não venho cobrar soluções ou respostas imediatas
do Governador Aécio Neves. Evidentemente, somos conscientes de
que há um tempo de fazer, um tempo de planejar, de executar. Na
esteira dos companheiros da bancada que me antecederam, venho
cobrar, sobretudo, a perspectiva programática do Governador, que até
agora apresentou apenas as suas dificuldades.

Levanto a questão, porque a máquina estatal tem um papel
fundamental de alavanca para o desenvolvimento de Minas Gerais,
diferentemente dos outros Estados, como São Paulo, onde os setores
proprietários acumularam riquezas. O Estado mineiro sempre foi
impulsionador do desenvolvimento, a começar por João Pinheiro que,
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no início do século, diante da crise cafeeira, estabeleceu o Plano
Mineiro de Valorização do Café. Durante a crise vivida no pós-guerra -
1918-1924 -, o Governo mineiro tomou medidas que visavam reforçar
a indústria siderúrgica. Em 1940, foi criada a Cidade Industrial, e, em
1942, foi instalada a Companhia Vale do Rio Doce, exatamente em
um período em que eram necessários investimentos do Estado para o
seu desenvolvimento econômico. Isso é da nossa tradição. Milton
Campos, que não possuía perfil de esquerda ou de progressista
avançado, durante o seu Governo, criou o plano de desenvolvimento
econômico e industrial mineiro. Mais recentemente, no período
conhecido por "milagre mineiro", mesmo sob a ditadura militar,
investimentos estatais foram realizados para assegurar o
desenvolvimento.

Então, partir da concepção de que o Governo do Estado constitui
elemento fundamental no desenvolvimento econômico de Minas
Gerais, é compromisso desta Casa. E por que isso nos assusta?
Estava verificando alguns dados históricos de balanço que o meu
partido, PC do B, fez quando do desenvolvimento do último Governo
tucano. Quais os dados apresentados no período de 1994 a 1997?
Tivemos um crescimento da dívida pública, que ainda continua. No
entanto, tivemos, em 1997, um crescimento de R$9.200.000.000,00,
em 1994, para R$15.300.000.000,00. Tivemos redução dos
investimentos, que passaram de 18% das suas despesas totais, em
1994, para apenas 7%, em 1997. Tivemos ainda redução das receitas
tributárias próprias, que passaram de 57% de sua receita total, em
1994, para 48%, em 1997.

O que nos preocupa, assusta, incomoda e inquieta é o fato de o
modelo de ação governamental do anterior Governo tucano ter levado
Minas a essas grandes dificuldades e a entrar nesse processo
econômico. Não responsabilizamos apenas o Governo Eduardo
Azeredo, por quem tenho grande respeito pessoal, pois,
evidentemente, isso foi fruto de uma política de ajuste fiscal
implementada aqui à luz e sob a orientação de uma política de ajuste
fiscal implementada no Brasil, por meio do Governo tucano de
Fernando Henrique Cardoso.

Preocupa-nos quando o Governador Aécio Neves anuncia, como
medidas renovadoras e modernizadoras, o choque de gestão e o
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enxugamento da máquina, porque o primeiro vai na
contracorrente do choque de investimentos necessários ao Estado, e
o segundo vai na contracorrente das necessidades e demandas
sociais. Vamos combater o Lula por ter criado o Ministério das
Cidades e as Secretarias do Combate à Discriminação Racial e de
Assuntos da Mulher? Houve uma ampliação da máquina pública, mas
ela foi feita a serviço do atendimento às demandas emergentes da
sociedade brasileira. Portanto, a primeira questão que insistimos em
demarcar com o Governo Aécio Neves é a seguinte: do ponto de vista
programático, choque de gestão, enxugamento da máquina e cortes
de investimentos não são alternativas que se apresentem para a
história de desenvolvimento de nosso Estado.

Reconheço as dificuldades fiscais que o Estado enfrenta atualmente,
já que recebeu uma dívida pública de R$32.800.000.000,00. Quero
lembrar que o Governo Itamar Franco recebeu do Governo tucano
anterior uma dívida de R$15.700.000.000,00, ou seja, houve um
crescimento de 66% em três anos, quando a inflação não corroía o
valor da nossa moeda. A dívida deixada é fruto desse contrato que,
para minha felicidade, o Governador Aécio Neves quer romper: o
contrato assinado pelo Governador Eduardo Azeredo de estabelecer
um comprometimento fiscal de 13%, para pagar a multa assumida
pela União. Embora tardio, esse reconhecimento do atual Governador
interessa-nos. Já afirmei publicamente que o PC do B defende a
suspensão da multa que está sendo implementada, porque foi contra
os pressupostos que formaram essa multa e o acordo da dívida,
defendido na ocasião pelo próprio Aécio Neves.

Nesta Casa, ontem, fiquei feliz com a indignação do Líder da
Maioria, Deputado Miguel Martini, quando expressou que, por uma
perversa herança, o Presidente Lula ainda está sendo obrigado a
respeitar as normas vigentes. Lembro aqui a frase de um líder
revolucionário, genial na história da humanidade, Lenin: "Quando
alguém está sendo assaltado por um indivíduo com arma na mão que
diz 'A bolsa ou a vida!', deve entregar a bolsa, para salvar a vida e
recompor-se adiante". Nessa perspectiva, compreendo que o
Presidente Lula está respeitando esses contratos perversos, herdados
do Governo anterior.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado pelo
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aparte, ilustre Deputada Jô Moraes. Falarei com muita
tranqüilidade, não pela primeira vez, pois já pude manifestar-me nesse
sentido em outras oportunidades, mas não publicamente como farei
agora. Cada vez que V. Exa. usa a tribuna desta Casa, mais me
encanto, pela sua forma guerrida, sua dedicação, sua inteligência e a
maneira combativa com que reivindica os interesses do povo mineiro.
Agora mesmo falava com o Deputado Rêmolo Aloise que esta Casa
sente-se, acima de tudo, engrandecida em recepcionar V. Exa., que
tem uma vida pública das mais brilhantes e que está honrando o
parlamento mineiro. Tenho o prazer de tê-la também em nossa
Comissão de Administração Pública. Vejo, pelos seus arrazoados, a
sua cautela ao emitir um parecer e a sua ponderação na defesa
legítima dos interesses do nosso povo. Congratulo-me com V. Exa.

Ao mesmo tempo, quanto ao Governo Aécio Neves, devo dizer-lhe
que, há poucos dias, completamos 100 dias de Governo, assim como
o Governo Lula, e que essa preocupação que transborda do seu
coração, dos seus olhos e da sua fala será efêmera, porque estamos
acompanhando o trabalho do Governador, implantando o plano de
emergência da segurança pública. Na última 3a feira, foi implantado o
plano para a agricultura e foram destinados recursos para a saúde e
para a habitação. Outros pleitos foram recebidos em decorrência da
lei delegada que esta Casa aprovou. Asseguro a V. Exa. que, pela
retidão e transparência do nosso Governador, este em nenhum
momento decepcionará os mineiros. Enfrentamos uma dificuldade
financeira em todos os setores, mas, com seus olhos e com sua
vivência como parlamentar e como Governador, está administrando
todos os setores, para que Minas não perca a governabilidade, como
aconteceu tempos atrás.

Em poucos meses, devo ocupar esta tribuna para dizer que V. Exa.,
que estava preocupada com o Governo Aécio Neves, não está mais.
Temos confiança nesse grande homem e estadista, que tem pautado
o seu Governo pela transparência nesses momentos difíceis. Mais
uma vez, parabenizo o trabalho que tem realizado nesta Casa.

A Deputada Jô Moraes - Obrigada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
pelas palavras que me tocam, sobretudo por sermos parceiros, com
ideologias diferentes, mas com políticas afins e comuns. Sou capaz de
reconhecer o que o Governador realizou de positivo, como fez o nosso
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Líder do bloco, Deputado Rogério Correia, na área da segurança
pública. Ressalvo ainda que agiu em parceria com o Governo Lula,
que não tem qualquer atitude discriminatória como tinha o Presidente
anterior. Dos R$43.000.000,00 comprometidos pelo plano de
segurança do Governador Aécio Neves, A$37.000.000,00 virão do
Governo Lula. Apóio isso com toda eficácia e justeza. Porém,
incomoda-me muito saber que o Instituto de Terras de Minas Gerais
teve 71% dos seus parcos recursos cortados. O Deputado Doutor
Viana pode testemunhar a situação de nossa área agrária e como se
encontram as áreas, dramaticamente ocupadas pelos assentamentos.

Deixo registrado que, preocupada, continuarei esse debate. Não
adiantam as medidas pontuais do Governador Aécio Neves, para
responder a demandas da sociedade. Exige-se que aponte em que
perspectiva conduzirá as finanças públicas. Exige-se, sobretudo, seu
apoio absoluto às medidas de mudança necessárias para a política
econômica nacional, a começar pelo que fez agora, pedindo alteração
do IGP-Dl, do índice de 13% de comprometimento com a dívida
pública. Esta é nossa pauta, da oposição, à qual quero que ele
incorpore para alterar o perfil da dívida, dos condicionamentos
estruturais que o FMI nos impõe, a fim de assegurar que este País
retome o desenvolvimento com integração soberana, como disse o
Presidente Lula, em Ouro Preto, porém sem capitular às chantagens
do mercado, que precisa de boa dose de Lexotan para acalmar-se.

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

Deputadas, TV Assembléia, amigos das galerias, assessores,
aproveito esta oportunidade para fazer algumas considerações,
reflexões importantes ao parlamento mineiro.

Realizamos, pela manhã, juntamente com a Comissão de Saúde,
interessante discussão a respeito do Projeto de Lei n° 25/2002, que
tramita no Senado Federal, buscando a regulamentação do ato
médico. Trata-se de processo complexo. O texto do projeto busca
garantir, efetivamente, a função especifica do médico. Quando
tomamos conhecimento de seu conteúdo, entendemos prudente -
embora o foro competente não seja esta Casa - provocar ampla
discussão. Hoje, contamos com a presença do Conselho de Medicina,
Enfermagem, Farmácia, Psicologia, ótica, de vários sindicatos e
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alunos universitários. Sob o comando do Presidente Ricardo
Duarte, presentes os Deputados Doutor Viana, Neider, Fahim e outros
que compõem a Comissão de Saúde, discutimos, profundamente, o
conteúdo desse projeto. Ouvimos - e por que não discutirmos? - os
assuntos pertinentes à matéria. Para muitos, o projeto deverá ser
arquivado; para outros, deverá receber substitutivos. Embora não seja
médico, entendi necessário, ao tomar conhecimento do conteúdo da
matéria, provocar essa discussão. Ao ouvir sugestões de todos os
segmentos dos diferentes Conselhos, conseqüentemente
contribuiremos para a formatação desse importante projeto.

Quando iniciei minha fala, na manhã de hoje, pude demonstrar que
o assunto não era da competência da nossa comissão; porém, era da
nossa responsabilidade, sim, porque se tratava de uma lei federal, e
Minas não poderia ficar ausente dessa discussão. Fiz pesquisa,
caríssima Deputada Jô Moraes, para saber se alguma outra
Assembléia Legislativa tinha começado a discutir esse tema.
Nenhuma Assembléia do Brasil, por meio de sua Comissão de Saúde,
chegou a iniciar a discussão desse tema tão difícil e complexo. Hoje,
podemos perceber a complexidade dessa questão, com cada
segmento da área da saúde defendendo suas opiniões e teses.

Depois de quatro horas de discussão, obtivemos resultados
positivos acerca do projeto. Apresentei, e foi aprovado, requerimento
para que fossem enviadas as notas taquigráficas de nossa comissão,
com suas sugestões, justificativas e conclusões, às comissões
temáticas do Senado Federal.

Vejo, nesse momento, a importância da construção de um projeto.
Não podemos legislar para nós, intramuros; temos de ouvir a
sociedade. Hoje, a Assembléia Legislativa, como pioneira do Brasil,
deu grande contribuição para o avanço na construção, item por item,
desse projeto que está em tramitação no Senado Federal sobre o ato
médico.

Destaco, também, neste momento, que em decorrência da retomada
do Conselho Estadual de Política Agrícola, nesta semana, pelo
Governador Aécio Neves, pelo nosso Secretário Odelmo Leão,
apresentamos, nesta manhã, à Comissão de Agropecuária, que é tão
bem presidida pelo Deputado Doutor Viana, aqui presente,
requerimento solicitando audiência pública para discutirmos a situação
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do agronegócio e da cafeicultura em Minas Gerais, no Sul de
Minas. Sabemos que este Estado é o maior produtor de café do Brasil,
e a região sul-mineira detém 51% dessa produção. Estamos entrando
no período de safra. Conhecemos as dificuldades enfrentadas pelos
cafeicultores quanto à liberação de recursos para o início de seus
trabalhos, de suas colheitas. Em contrapartida, encontramos sempre o
Banco do Brasil com as portas fechadas, com grandes dificuldades
para liberação dos recursos.

Quero parabenizar o eminente Presidente Lula que, com a sua visão
extraordinária, já sinalizou com a liberação de R$3.000.000.000,00
para a cafeicultura, valor esse que será, com certeza, distribuído não
somente para a cafeicultura, mas também para o ramo do
agronegócio, em todos os segmentos.

Nosso Governador, ao instalar o Conselho, fez uma profunda
reflexão, dizendo que será no agronegócio que buscaremos o
desenvolvimento e o progresso. E ouvimos de S. Exa. que a vocação
de Minas Gerais vem dos sertões, de regiões que dependem
exclusivamente da agropecuária e do agronegócio. E mais ainda, esse
Conselho será um órgão catalisador de informações e de distribuição
de recursos para aqueles que mais necessitam deles.

Tenho certeza, Deputado Doutor Viana, que V. Exa. irá convocar
para breve a audiência pública que requeremos, pois teremos em
maio a liberação de recursos pelas agências do Banco do Brasil.

Quando saudamos a instalação desse Conselho, recebemos
inúmeros telefonemas de cafeicultores e de agropecuaristas de várias
panes do Estado, parabenizando o Governador Aécio Neves e o
Secretário Odelmo Leão pela visibilidade e apoio dado à agricultura.
Aqui, a política da agricultura foi sempre cantada em prosa e verso.
Vimos, reiteradas vezes, o Deputado João Batista de Oliveira buscar
recursos necessários para a agricultura mineira. São assuntos
importantes que debateremos, de maneira consciente, com todos os
órgãos, FAEMG, EMATER, Secretarias, Sindicatos, associações,
Bancos, enfim, todos aqueles envolvidos com a agricultura mineira,
que depende de recursos para sustentação de seus negócios.
Concedo aparte ao Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana (em apar te)* - Gostaria de manifestar
minha satisfação e comentar o apoio que demos à sua iniciativa
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quando discutimos o Projeto de Lei n° 25/2002 do Senado, que
versa sobre o ato médico. A discussão foi extremamente rica e vimos
a necessidade de se ampliarem os entendimentos para sua total
modificação.

V. Exa. tece comentários com bastante propriedade e, juntamente
com outros Deputados, representa muito bem o Estado,
principalmente o Sul de Minas. Estamos irmanados com o Governador
e o brilhante Secretário Odelmo Leão, que estão dando enfoque
positivo para a agricultura, a pecuária e, principalmente, para o
agronegócio em Minas Gerais.

Temos de apoiar a madura iniciativa do Governo do Estado e
parabenizar o Presidente Lula pela indicação do Ministro da
Agricultura, homem devotado às causas da área, possuidor de amplos
conhecimentos.

Temos certeza de que, com a participação da Assembléia e da
Comissão de Agropecuária, poderemos fornecer aos produtores de
café, de leite e aos trabalhadores da agropecuária de maneira geral,
condições básicas para que saiam dessa fase negativa e tenham lucro
nas atividades, tornando o Estado cada vez mais pujante. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sâvio (em aparte) - Congratulo-me com V.
Exa. E um momento de júbilo para todos nós. Estamos convictos de
que Minas Gerais tem na agricultura, na pecuária, na produção do
café e do leite, instrumentos para o desenvolvimento, que fazem parte
não só do patrimônio econômico, mas da tradição e da cultura de
nossa gente.

Embora alguns não queiram enxergar, o Governador Aécio Neves,
além da probidade administrativa, da seriedade em buscar o equilíbrio
financeiro do Estado, coloca em prática uma política de parceria com
a comunidade, como o Conselho de Política Agrícola, iniciativa
louvável, séria, e que, com certeza, possibilitará o desenvolvimento
desse setor fundamental para a vida econômica do povo mineiro.

Nós, cafeicultores, estamos entusiasmados com este momento da
nossa história, em que o Governador procura dialogar, entrar em
harmonia com o Presidente da República, a fim de que os recursos do
FUNCAFE cheguem mais rápido, atendendo aos produtores, e para
que a agricultura se desenvolva de forma planejada por meio do
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Conselho de Política Agrícola. Parabéns a V. Exa. pelo
pronunciamento.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio. O Governador Aécio Neves tem agido de forma invejável. E
indiscutível que suas ações nas áreas de segurança, saúde e
agricultura, enfim, em todos os setores, não são decididas
isoladamente, mas em conjunto com os representantes de todos os
segmentos. Isso é o verdadeiro diálogo, é administrar para o bem
público, com cautela e responsabilidade. Assim tem agido o nosso
Governador. Peço a Deus que continue com seu projeto transparente,
ou seja, ouvindo todos os segmentos antes de tomar qualquer
decisão. Para elaborar os projetos em andamento, ouviu, com certeza,
não só os segmentos da sociedade, mas também sua equipe técnica,
que lhe dá sustentação nas áreas econômica e administrativa.

O nosso Estado está em boas mãos. Nós, Deputados, co-
responsáveis pelo seu desenvolvimento, honraremos sempre o
compromisso que firmamos com os eleitores, porque, na visão do
nosso comandante maior, as ações são empreendidas na legítima
defesa do povo mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 1 Parte (Ordem do Dia)

P 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.

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

reunião as indicações, feitas pelo Sr. Governador do Estado, dos
nomes da Sra. Anna Bárbara de Freitas Carneiro Proietti e dos Srs.
Carlos Alberto Pereira Gomes e Carlos Eduardo Venturelli Mosconi
para ocuparem, respectivamente, os cargos de direção da
HEMOMINAS, da FUNED e da FHEMJG, apreciadas na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do Prof. Dimas Meio
Braz para Integrar o Conselho Estadual de Educação. Pelo BPSP:
efetivo - Deputada Ana Maria; suplente - Deputada Maria Olívia; pelo
Bloco PT-PC do 8: efetivo - Deputado Wehton Prado; suplente -
Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira;
suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José Henrique; pelo
PTB: efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Fábio
Avelar. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do Sr. Paulo Teodoro de
Carvalho para o Cargo de Diretor-Geral do IGAM. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Paulo César; suplente - Deputado Doutor Ronaldo; pelo
Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente
- Deputado Laudelino Augusto; pelo PL: efetivo - Deputado Irani
Barbosa; suplente - Deputado José Milton; pelo PMDB: efetivo -
Deputado José Henrique; suplente - Deputado Chico Rafael; pelo
PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputada Lúcia
Pacífico. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do Sr. Marcos Wellington
de Castro Tito para o Cargo de Presidente da JUCEMG. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Djalma Diniz; suplente - Deputado Fahim Sawan;
pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Padre João; suplente -
Deputada Marília Campos; pelo PL: efetivo - Deputado Jayro Lessa;
suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Ivair Nogueira; suplente - Deputado Adalciever Lopes; pelo PTB:
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputada Lúcia Pacífico.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
31/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputada Vanessa Lucas; suplente - Deputada Maria Olívia;
pelo Bloco PT-PC do 8: efetivo - Deputada Jô Moraes; suplente -
Deputado Weliton Prado; pelo PL: efetivo - Deputado Roberto Ramos;
suplente - Deputado Antônio Genaro; pelo PMDB: efetivo - Deputado



1277
Gilberto Abramo; suplente - Deputado Ivair Nogueira; pelo PTB:
efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Leonídio
Bouças. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
32/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado Sebastião
Helvécio; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Chico Simões;
suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PL: efetivo - Deputado
Márcio Passos; suplente - Deputado Leonardo Moreira; pelo PMDB:
efetivo - Deputado José Henrique; suplente - Deputado Ivair Nogueira;
pelo PIB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputada Lúcia
Pacífico. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
33/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Doutor Ronaldo; suplente - Deputado Olinto
Godinho; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Jô Moraes;
suplente - Deputado Roberto Carvalho; pelo PL: efetivo - Deputado
Leonardo Moreira; suplente - Deputado Jayro Lessa; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado
Leonidio Bouças. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
3412003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Antônio
Carlos Andrada; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Jô
Moraes; suplente - Deputada Cecília Ferramenta; pelo PL: efetivo -
Deputado Jayro Lessa; suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo PTB: efetivo -Deputado Fábio Avelar; suplente
- Deputada Lúcia Pacífico. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
35/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputada Vanessa
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Lucas; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Durval Angelo;
suplente - Deputado Roberto Carvalho; pelo PL: efetivo - Deputado
Leonardo Moreira; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado
iLeonídio Bouças. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
36/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Djalma Diniz;
pelo Bloco P1-PC do B: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputado Chico Simões; pelo PL: efetivo - Deputado Célio Moreira;
suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Gilberto Abramo; suplente - Deputado Antônio Júlio; pelo PTB: efetivo
- Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado Fábio Avelar.
Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
37/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outros. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Miguel Martini; suplente - Deputado Sebastião
Helvécio; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputado Chico Simões;
suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PL: efetivo - Deputado
Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado Célio Moreira; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Antônio Júlio;
pelo PTB: efetivo - Deputado Leonídio Bouças; suplente - Deputado
Fábio Avelar. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
38/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão e outras. Pelo BPSP:
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Fahim
Sawan; pelo Bloco P1-PC do B: efetivo - Deputado Chico Simões;
suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PL: efetivo - Deputado
Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado Márcio Passos; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado
José Henrique; pelo PTB: efetivo - Deputado Fábio Avelar; suplente -
Deputado Leonídio Bouças. 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°
39/2003, do Deputado Antônio Júlio e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Luiz Humberto Carneiro; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria José
Haueisen; suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PL: efetivo -
Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Dinis Pinheiro; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado José
Henrique; pelo PTB: efetivo - Deputada Lúcia Pacífico; suplente -
Deputado Fábio Avelar. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
40/2003, do Deputado José Milton e outros. Pelo BPSP: efetivo -
Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Zé Maia; pelo
Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente
- Deputada Cecília Ferramenta; pelo PL: efetivo - Deputado José
Milton; suplente - Deputado Sidinho do Ferrotaco; pelo PMDB: efetivo
- Deputado Adalciever Lopes; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PTB: efetivo - Deputada Lúcia Pacifico; suplente - Deputado
Arlen Santiago. Designo. As Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
41/2003, dos Deputados Roberto Carvalho, Chico Simões e outros.
Pelo BPSP: efetivo - Deputado Bonifácio Mourão; suplente - Deputado
Ermano Batista; pelo Bloco PT-PC do B: efetivo - Deputada Cecilia
Ferramenta; suplente - Deputado Chico Simões; pelo PL: efetivo -
Deputado Sidinho do Ferrotaco; suplente - Deputado Márcio Passos;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo PTB: efetivo - Deputada Lúcia Pacífico;
suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. As Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os
Requerimentos n

o
s 528/2003, da Comissão de Educação, e 529 e

530/2003, 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
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apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação -
aprovação, na a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 354/2003,
do Deputado Gil Pereira (Ciente. Publique-se.).

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

do nome da Sra. Maria Coeli Simões Pires para o cargo de Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
- IPSEMG. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados, Deputada

Maria Tereza Lara, na reunião da manhã, esse assunto causou
grande polêmica, não no que diz respeito à indicação da Dra. Coeli
para Presidente do IPSEMG, mas no que diz respeito ao quadro em
que se encontra o IPSEMG atualmente. Pretendo discutir exatamente
essa questão. Evidentemente, há influência de como a Presidente do
IPSEMG trabalhará, numa ou noutra situação, dependendo da política
que o Governo determinar para o IPSEMG.

Procuro tratar desse assunto desde fevereiro na Assembléia.
Protocolei na Comissão de Administração Pública, no dia 13 de
fevereiro, requerimento solicitando a vinda a esta Casa da Presidente
do IPSEMG, que responde pelo Instituto, apesar de não ter sido
indicada, do Secretário de Planejamento, de quatro sindicalistas,
incluindo o Presidente do SISIPSEMG, representantes do IPSEMG,
dos funcionários, etc. Esse requerimento foi votado no dia 2/3/2003.
Portanto, hoje, dia 24/4/2003, faz quase dois meses e meio que
apresentei o requerimento, como disse na reunião da manhã, e cerca
de um mês da aprovação do requerimento na Comissão de
Administração Pública. Por isso, disse que estava engavetado. O
assunto era urgente, premente, e, simplesmente, não foi dada
resposta à apresentação desse requerimento.

Portanto, julgo fundamental discutir a situação do IPSEMG. Já em
fevereiro alertava sobre isso e a necessidade de se discutirem os
rumos que o Instituto tomaria a partir de deliberações políticas do
Governo, que interrompeu o repasse de verbas para o IPSEMG, da
questão dos hospitais e da saúde dos servidores. Apesar de ser
assunto urgente, nada se resolveu, protelou-se toda ação até se
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chegar aos dias de hoje.

Repudio a crítica de que não podemos discutir esse assunto porque
seria ruim para a apreciação da indicada. Além disso, quero examinar
a instituição quando começou, antes da indicação da Dra. Coeli pelo
Governador. Verificamos problemas no interior do IPSEMG. A
discussão é exatamente sobre esse assunto.

O balanço que devemos fazer da gestão do IPSEMG no Governo
Itamar Franco é positivo. A gestão de João Diniz Pinto Júnior, nesse
período de quatro anos, é retratada num boletim do IPSEMG,
divulgado em novembro/dezembro. Julgo que o balanço é positivo,
não por influência do Governador Itamar Franco na gestão do
IPSEMG, mas por ter liberado para que os próprios trabalhadores
pudessem fazer a gestão democrática do IPSEMG. Foi positivo
também quando o Governador determinou que os repasses feitos ao
IPSEMG fossem mensais. Não mais o Estado colocaria esse repasse
no caixa único, gastando os recursos e apenas pingando aqueles que
o Estado julgasse essenciais para o funcionamento do Instituto, o que
vinha acontecendo durante vários governos, provocando déficit de
bilhões, especialmente na área da saúde. O erro foi corrigido e a partir
dali foi possível fazer um balanço positivo. Com  isso, foi estruturado o
IPSEMG-Família, foi possível a inauguração de 48 leitos no Hospital
Geral da Previdência, reivindicação antiga muito comemorada; a
reforma iniciada no serviço odontológico e um saldo positivo de caixa,
transmitido ao IPSEMG.

Houve grande avanço na administração do IPSEMG por uma
decisão política do Governador de se fazer o repasse mensal dos
recursos para lá destinados, a partir do salário dos próprios servidores
e do repasse que o Estado, obrigatoriamente, teria que fazer.

Avançamos ainda mais na administração quando esta Assembléia
aprovou a Lei Complementar n° 64/2002, que permitiu regulamentar
todo esse repasse.

Quando solicitei, em fevereiro, que fosse feita essa discussão, já
havia sinais, no interior do Instituto, de que as coisas voltariam a ser
como eram. O Estado não mais faria repasse mensal, não mais
recolheria do funcionário para ir direto para o caixa do IPSEMG, não
mais daria sua parte de contribuição diretamente ao Instituto. Tudo iria
para o caixa único e o Governo repassaria, paulatinamente, quando
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quisesse, desde que o Superintendente e o Presidente fossem lá,
de pires na mão, mendigar. Não há instituto que sobreviva assim,
muito menos para gerenciar a saúde, que custa caro, que precisa de
dinheiro mensal para que os acordos sejam feitos. Quando isso
deixou de existir, a crise no IPSEMG reiniciou-se. Durante os últimos
três meses do Governo Itamar Franco, esse repasse não foi feito,
como havia sido feito, religiosamente, desde o primeiro mês do
Governo Itamar Franco. Quando o Governo Aécio iniciou seu
Governo, não apenas deixou de corrigir esse equívoco dos três
meses, como também aprofundou e passou, religiosamente, a não
fazer o repasse tornado obrigatório pela Lei Complementar n°
64/2002.

Hoje, a situação do IPSEMG é essa que todos sabemos e estamos
sentindo. Por isso, o debate começou a fermentar agora na Comissão
de Saúde da Casa. Foi aprovado um justo requerimento para que a
Presidente do IPSEMG possa vir explicar a situação real dessa
instituição. O Deputado Doutor Viana também apresentou
requerimento com o mesmo teor. Todos os Deputados começaram a
perceber, pois sentimos isso na nossa base, que o problema do
IPSEMG se tornou grave. E que é fruto da decisão política de deixar
de recolher ao IPSEMG aquilo que fez o Instituto crescer e lhe deu
condições de ter uma gestão positiva.

A Ora. Maria Coeli tem todo o nosso apoio. A Bancada do PT e a do
PC do B já decidiram pelo apoio irrestrito à sua pessoa para presidir o
IPSEMG. No entanto, pouco adianta que tenha o nosso apoio,
condições políticas, éticas e administrativas de fazer uma boa gestão,
se todo mês tiver que ir à porta do Governador Aécio Neves ou do
Secretário Anastasia para mendigar míseros reais para garantir, em
condições mínimas, os convênios.

Em nome até mesmo da Ora. Maria Coeli, que respeitamos muito,
estamos iniciando, Sr. Presidente Deputado Rêmolo Aloise, que
também é médico e compreende a situação, um movimento para que
o IPSEMG não vá novamente para o fundo do poço e não siga o
caminho que percorreu antes, da privatização, mesmo não anunciada.
O sistema de saúde do servidor estaria sendo privatizado por outros
instrumentos, por meio dos convênios que vão sendo celebrados, com
a decadência do Instituto.
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Sr. Presidente, gostaria de enumerar algumas questões, para

que num outro momento possa falar sobre a situação do IPSEMG.
Não há repasse dos recursos da dívida negociada nos termos da Lei
Complementar n° 64/2002, no valor de R$4.000.000,00 por mês
durante 30 anos, para sanar a dívida que o Governador e outros
deixaram, por colocarem no caixa único o dinheiro do IPSEMG. O
Deputado Mauro Lobo conhece a situação. Não há o pagamento da
folha de aposentados e precatórios de pensão a não ser com recursos
da saúde. Não está havendo o repasse da taxa de administração e
gerenciamento de 2%, a partir de janeiro. Não está havendo também
o repasse da contribuição patronal da saúde, os 3,2% dos
funcionários e 1,6% do Governo que estão deixando de entrar nos
cofres do IPSEMG.

Ora, se não há o repasse desses recursos, isso inviabiliza a gestão
do IPSEMG. A Dra. Maria Coeli, por mais boa vontade que tenha, não
poderá fazer uma gestão que melhore a administração do IPSEMG.

Sr. Presidente, se na parte da manhã não fomos bem entendidos,
tenho certeza de que agora nossa fundamentação está sendo
compreendida. E evidente que vamos aprovar o nome dela.
Acordamos com o Deputado Alberto Pinto Coelho que esse debate
deve ser realizado na Assembléia Legislativa.

Em nome do PT e do PC do B, quero lançar uma campanha para
que o IPSEMG receba religiosamente os repasses definidos em lei e
possa ser bem gerenciado. Trata-se de um instrumento muito
importante na vida do servidor público. O sucateamento do IPSEMG é
não só um transtorno para os funcionários, mas também um
transtorno para a população, na medida em que sobrecarrega também
o SUS.

Os responsáveis pelos hospitais conveniados com o IPSEMO já
disseram que não agüentam mais. Muitos desses hospitais são
pobres e dependem desses repasses. Esse é o quadro que o
IPSEMG novamente começa a apresentar. houve muita luta e suor
dos trabalhadores e do IPSEMO para que a situação fosse
modificada, para que as contribuições fossem feitas.

A Lei Complementar n° 64/2002 foi aprovada com o Plenário desta
Assembléia completamente tomado pelos servidores, que nos
aplaudiram e agradeceram, gritaram nosso nome e parabenizaram o

rs



1284
Poder Legislativo pelo avanço conquistado.

Não é possível o Governador Aécio Neves levar o IPSEMG para o
fundo do poço. E inadmissível que se faça com a Dra. Maria Coeli o
que está querendo - colocá-la, mas retirar-lhe qualquer condição de
gerenciar o IPSEMG de forma razoável, a não ser mendigando ao
Secretário Anastasia e a outros o que é de direito do servidor público.
E esse o sentido da discussão que queremos que seja feita. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões,
• Deputado Chico Simões* - Sentimo-nos na obrigação de dizer, de

maneira categórica, que as bancadas do PT e do PC do B não têm
nada contra a Dra. Maria Coeli. Muito pelo contrário. Por ser Deputado
de primeiro mandato, não tive o prazer de conviver com ela nesta
Casa. Mas as informações fornecidas a seu respeito pelos Deputados
que estão há mais tempo nesta Assembléia, quando aqui trabalhou,
são as melhores.

Hoje, pela manhã, quando começamos a discutir a aprovação do
seu nome, as pessoas que assistiram ao debate podem ter tido
informação equivocada, com a impressão de que o PT estaria contra a
sua indicação. Isso não procede, como não procede também dizer
que queríamos sabatiná-Ia pela segunda vez. A Dra. Maria Coeli foi
sabatinada pela comissão competente, pela qual temos muito
respeito.

Não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade para discutir o
destino do IPSEMG, instituição responsável pela aposentadoria,
pensão e assistência médica dos nossos servidores. Falo de maneira
muito tranqüila, como médico, ex-Prefeito e alguém que, como o
Deputado Rogério Correia, se preocupa desde março com a questão
relativa inicialmente à assistência médica, pois fomos procurados por
vários prestadores de serviço, informando-nos de que, desde
setembro do ano passado, serviços prestados, previamente
autorizados e auditados, não estavam sendo pagos pelo IPSEMG. E
há um agravante: não tinham esperança de ser pagos. Só por isso já
se justifica a discussão, que deveremos fazer, desnudos de ideologia
e bandeira partidária, mas preocupados com a saúde, que anda
totalmente falida no Estado e no País. Há de ser discutido o
pagamento do débito de algo já prestado, quando quem prestou o
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serviço teve um gasto com o IPSEMG. Isso tem de ser pago. Não
podemos ficar discutindo que o débito foi realizado no Governo de
Itamar e agora o Governo é de Aécio. Estamos discutindo o Governo
do Estado, e aquele que ganha a eleição tem a obrigação de assumir
suas responsabilidades e dar conta delas.

Não dá para discutir, porque essa dívida não é do Governador
Itamar, mas do Governo do Estado, e ela deve ser paga, para não
aprofundar mais ainda a crise de saúde existente. Tenho certeza de
que hoje a assistência médica ao cidadão é cada vez mais
intensamente cobrada aos parlamentares, mesmo aos que não são
médicos, e não está fácil fornecê-la.

Se realmente não encontrarmos uma solução para o pagamento
dessas dividas, não só os hospitais - como prestadores de serviço -,
como também o sistema de saúde entrarão em profunda crise. Os
indivíduos simplesmente deixarão de ser atendidos pelo IPSEMG,
uma vez que os hospitais já estão deixando de atendê-los, e
procurarão o SUS, que também é pago pelo Estado. Portanto, não
adianta correr, temos que apresentar uma solução.

Pela conversa que tivemos, há alguns minutos, com o Líder do
Governo, percebemos que o debate da manhã já surtiu algum efeito.
Já nos trouxe a informação de que o Governo se sensibiliza com a
situação e empenhar-se-á em resolver, o mais rápido possível, o
problema de assistência médica do IPSEMG.

Sem entrar nos pormenores do Deputado Rogério Correia, uma vez
que não era Deputado à época, quero também ressaltar que, na
gestão passada, com a autonomia dada ao IPSEMG e os recursos a
ele repassados, a assistência a seu assegurado melhorou de forma
considerável. Digo isso como médico do interior. Além do
credenciamento de mais hospitais, uma vez que o hospital de Belo
Horizonte não tem leitos suficientes para atender a todo Estado,
tivemos a criação de outros serviços, como o IPSEMG-Família e a
implementação do Programa de Proteção ao Colo do útero,
promovido por enfermeiras. Esse programa atende mais globalmente
aos servidores que, nas sua grande maioria, são mulheres, tendo em
vista o número de professoras. Não podemos negar que a autonomia
dada ao IPSEMG e o repasse regular melhoraram bastante a
assistência à saúde.
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Hoje, continuam descontando dos servidores, até mesmo dos

que trabalham em nossos gabinetes, mas o IPSEMO não presta o
serviço, se considerarmos o valor retido na fonte de cada funcionário.
Isso não é muito correto, nem legal, pois, se há a cobrança, deve
haver o serviço.

Essas questões se referem à saúde, mas temos ainda a previdência
e a aposentadoria. Neste momento em que o País discute a reforma
previdenciária, que chegará a Minas, o Governo e o Poder Legislativo
devem somar suas forças, para colocar o IPSEMG nos eixos. Ao
discutir a reforma previdenciária no Estado, deveremos ter o IPSEMG
funcionando, para ter certeza de que a discussão será profunda e o
assegurado não ficará no prejuízo em suas aposentadorias e
pensões.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado, V.
Exa. afirma não ser justo que os servidores da Assembléia, que não
recebem servido de atenção à saúde pelo IPSEMG, sejam obrigados
a contribuir para esse instituto. Quando da votação da lei, no passado,
questionei, a pedido dos servidores da Casa, essa injustiça que se
cometia, pois os funcionários da Assembléia têm seu serviço de saúde
próprio e por ele pagam, sendo, entretanto, obrigados a contribuir com
o IPSEMO. Todavia, a Bancada do PT, na ocasião, principalmente o
Deputado Durval Angelo, argumentou que quem pode mais, como o
servidor da Casa, tem que pagar para quem pode menos, devido à
sua preocupação em aumentar a arrecadação do IPSEMG.

O seu pensamento de hoje coincide com o meu de ontem, mas não
tivemos, àquela época, o respaldo da Bancada do Partido de que V.
Exa. faz parte.

Lembro-me perfeitamente do argumento do Deputado Durval
Angelo: "Quem recebe mais tem de pagar para quem recebe menos.
E obrigação do Legislativo e dos outros Poderes, que não usufruem
do IPSEMG, prestar a sua contribuição para que esse instituto possa
atender àqueles que recebem menos do Estado". Sempre tive notícias
de que a desorganização campeava no IPSEMG. Esperamos que a
nova gestão possa organizá-lo, para gerir, com eficiência, os recursos
alocados.

O Deputado Chico Simões* - Obrigado pelo aparte, mas V. Exa. não
me entendeu. Continuo concordando com essa contribuição ao
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IPSEMG. Trata-se de instituto nosso e do Estado. Todos os
servidores têm de contribuir. Quando era Prefeito de Coronel
Fabriciano, houve embate entre o regime da União e o IPSEMG. Optei
por esse último. Sou de Minas Gerais e respeito o IPSEMG, que tem
de ser mantido forte para prestar os seus serviços. Devemos
contribuir, mas temos o direito também de ter a carteirinha para
utilizarmos os seus serviços, caso necessário. Não sou a favor de
doar, mas de comprar e receber. Respeito a Sra. Maria Coeli, mas
temos de cobrar do Governo o saneamento do IPSEMG, para que
essa senhora possa trabalhar com respeito e dignidade e para que os
servidores possam ser servidos pelo IPSEMG, estatal e forte.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, solicito o encerramento
de plano da reunião, uma vez que não temos quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de
amanhã, dia 25, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 25/4/2003
Presidência da Deputada Maria José Haueisen

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Jô Moraes - Lúcia Pacífico -

Maria José Haueisen - Miguel Martini - Roberto Ramos - Weliton
Prado.

Falta de Quórum	-
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - 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 de debates de
segunda-feira, dia 28, às 20 horas.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE, EM
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10/4/2003

As 91h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ricardo Duarte, Chico Simões, Fahim Sawan, Leonardo Quintão e
t'.Jeider 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
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 comunica à Comissão o recebimento de
pronunciamento da Deputada Vanessa Lucas. A Presidência designa
o Deputado Doutor Viana como relator dos Projetos de Lei nos
44/2003, em 1° turno, e 228/2003, em turno único; o Deputado Fahim
Sawan, como relator do Projeto de Lei n° 76/2003, em turno único; o
Deputado Neider Moreira, como relator dos Projetos de Lei nos
93/2003, em 1° turno, e 248/2003, em turno único; e o Deputado João
Bittar, como relator do Projeto de Lei n° 214/2003, em turno único.
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 228, 238, 247, 251, 255 e 323/2003. Passa-se

31 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 Neider Moreira, em
que pede seja solicitado ao Secretário de Planejamento e Gestão o
envio a esta Casa de projeto de lei para abertura de crédito
suplementar destinado ao pagamento, pelo IPSEMG, de débitos com
prestadores de serviços, referentes ao quarto trimestre de 2002; Arlen
Santiago, em que solicita a realização de audiência pública destinada
a obter esclarecimentos sobre a dívida do IPSEMG com os hospitais
do Estado e as perspectivas futuras; Doutor Viana, em que pede seja
solicitado ao Secretário da Saúde que seja realizada campanha de
comunicação destinada a informar a população mineira sobre os
riscos da pneumonia asiática e sejam tomadas as providências
necessárias; Vanessa Lucas, em que solicita seja realizada visita às
obras do Hospital Municipal de Contagem; Fahim Sawan, em que
solicita a realização de audiência pública para debater a atual situação
financeira do IPSEMG; Chico Simões, em que pede sejam solicitadas
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ao Secretário da Saúde informações sobre casos de suspeita de
síndrome respiratória aguda (pneumonia atípica ou asiática) no
Estado, bem como sobre o aparelhamento dessa Secretaria para
enfrentar uma eventual epidemia dessa doença; Chico Simões, em
que pede sejam solicitadas ao Secretário da Saúde informações sobre
o surto de conjuntivite que atinge o Estado; Chico Simões, em que
pede seja realizada visita para avaliar as condições de funcionamento
do sistema de saúde do Município de Contagem; Fahim Sawan, em
que pede seja solicitada ao Ministro da Saúde a elevação do valor do
investimento "per capita em saúde no Estado; Fahim Sawan, em que
pede seja formulado voto de congratulações com a Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro pelo transcurso de seus 50 anos; e
Chico Simões, em que solicita seja convidado o Secretário da
Fazenda para participar da reunião desta Comissão destinada a
discutir a situação do IPSEMG. O Deputado Ricardo Duarte passa a
Presidência ao Deputado Fahim Sawan para apresentar
requerimentos em que solicita seja realizada audiência pública com a
presença do Secretário da Saúde, em junho próximo, destinada a
debate sobre os recursos aplicados na área da saúde, as auditorias
concluídas e iniciadas e a oferta de serviços nessa área, no Estado; e
seja convidado o Ministro da Saúde para comparecer a esta Casa e
apresentar as propostas do Governo Federal na área da saúde.
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. Retomando
a Presidência, o Deputado Ricardo Duarte, nada mais havendo a ser
tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2003.
Ricardo Duarte, Presidente - Doutor Viana - Fahim Sawan -Neider

Moreira.
ATA DA Y REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS, EM 11/4/2003
Às 15h15min. comparecem no Fórum da Comarca de Três

Corações 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
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Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre denúncias de crime de tortura e de abuso de
autoridade que teriam sido cometidos na Delegacia de Policia de Três
Corações. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os
convidados e registra a presença dos Srs. José Carlos Ferreira
Comes, Presidente da Câmara Municipal; Márcio Vani Benfica, Juiz
de Direito, e José Martins, Defensor Público, todos de Três Corações;
Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo, Promotora de Justiça da Área
Criminal em Belo Horizonte e Odair José da Cunha, Deputado Federal
membro da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência tece considerações iniciais e,
logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Passa-se à 3' Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Roberto Ramos (3), em
que solicitam seja pedida ao Chefe da Polícia Civil do Estado a
inserção de elogio na ficha funcional do Inspetor de Polícia Cosme de
Carvalho, em virtude de sua atuação na apuração e elucidação do
caso de Marco Aurélio Braz. vítima de tortura e abuso de autoridade;
seja pedido ao Corregedor de Polícia Civil do Estado que apure
possíveis crimes de tortura cometidos por funcionários da delegacia
de Três Corações; e seja retirado o nome do Detetive Sidraqui Correia
da Rocha de requerimento aprovado anteriormente, em que se solicita
a prisão preventiva do ex-Delegado de Polícia Pedro Luiz Aguir.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Durval Angelo, Presidente - Roberto Ramos - Célio Moreira - Mauro

Lobo.
ATA DA 6 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 22/4/2003

rÀ
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Às 9h30min, 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 discutir e a votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da
Deputada Marília Campos, em que solicita sejam pedidas ao
Presidente da CEMIO informações sobre a ocorrência de acidentes de
trabalho e doenças na contratante e nas contratadas, no período de
1997 a 2003; e dos Deputados Padre João, em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei n° 66/2003;
André Quintão e Marília Campos, em que solicitam seja realizada
audiência pública para discutir critérios de repasse de recursos da
Loteria Mineira para entidades da sociedade civil, com os convidados
que menciona. O Deputado Célio Moreira transfere a Presidência à
Deputada Ana Maria e apresenta requerimentos (3), em que solicita
seja realizada reunião para debater a possível implantação de um
centro de reeducação de menores infratores na região do Barreiro e a
possível mudança da iia Companhia da PMMG; sejam realizadas
audiências públicas regionais para discutir e orientar os municípios
mineiros sobre a previdência municipal; sejam indicados os
Deputados André Quintão e Célio Moreira como representantes desta
Casa para compor a comissão especial encarregada de definir as
diretrizes metodológicas para a elaboração do Indice Mineiro de
Responsabilidade Social. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Célio Moreira, 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, 24 de abril de 2003.
Célio Moreira, Presidente - Ana Maria - Marília Campos - Pastor
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George.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 95/2003

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
torna obrigatória a afixação de preços de forma individualizada em
produtos à venda no comércio em geral e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 27/2/2003, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria objeto desta proposição já foi submetida ao crivo desta

Comissão por duas vezes. Os processos foram deflagrados,
respectivamente, pelos Deputados José Militão (hoje Deputado
Federal) e Olinto Godinho. O primeiro projeto de lei foi convertido na
Lei n° 12.789, de 17/4/96, e o segundo, na Lei n° 13.765, de
30/11/2000.

A primeira lei citada, revogada pela norma mais recente, cuidava de
estabelecer os critérios para afixação de etiquetas de forma
individualizada nos produtos à venda em estabelecimentos
comerciais, sendo tutelada pela Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, que
contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Com a edição
da Lei n° 13.765, a exigência prevista na lei anterior deixou de ser
cumprida, uma vez que a afixação de preço nas gôndolas supriria a
obrigação legal.

O Poder Judiciário, de forma uníssona, consolidou a seguinte
jurisprudência: a Lei Federal n° 8.078, de 1990, impõe a
obrigatoriedade da afixação de preços de forma individualizada nos
produtos à venda. Citamos como exemplo o Mandado de Segurança
n° 6010/DF, cujo acórdão foi publicado em 6/12/99:

"Para atender o que estabelece o Código do Consumidor, além do
código de barras e do preço nas prateleiras, devem os supermercados
colocar o preço em cada produto".
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Mais recentemente, no julgamento do MS 5943/DE, a decisão foi

a mesma:
- E necessária a colocação de etiquetas em todos os produtos,

mesmo se adotado mecanismo de código de barras com os
esclarecimentos nas gôndolas correspondentes. II - Por ser
assegurado ao consumidor o direito de informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, não há que se falar em
'intervenção abusiva no domínio econômico', com desrespeito aos
arts. 1°, IV, 170, 'caput' e inciso li, e 174, "caput", todos da
Constituição Federal, porque incensurável o despacho proferido pelo
Ministro da Justiça publicado no 'Diário Oficial da União' de 14/8/98"
(Ministra Nancy Andrighy).

Como pode ser observado, se de um lado a lei revogada, Lei n°
13.765, mantinha perfeita sintonia com as mais recentes
manifestações do Poder Judiciário, a norma vigente afronta os
entendimentos já consolidados, uma vez que dispensa a afixação
individualizada de preços nos produtos à venda. Dessa forma, nega
vigência à Lei Federal n°8.078 (arts. 6 0 , 30 e 31).

O egrégio Tribunal de Alçada do Estado, por seu turno, ao analisar o
mérito da ação civil pública impetrada pela Associação Brasileira de
Consumidores contra o Supermercado Carrefour, reconheceu
incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei n° 13.765, de
30/11/2000, exatamente por contrariar o Código do Consumidor, cujos
comandos devem ser observados quando da elaboração de normas
estaduais. Se de um lado o constituinte de 1988 autorizou aos entes
federados disciplinar de forma concorrente a matéria objeto da
proposição (art. 24), por outro há que se manter estrita obediência ao
texto da norma federal que regula a espécie.

A teor do dispositivo constitucional supracitado, bem como à luz dos
pareceres desta Comissão sobre os projetos que originaram as duas
normas estaduais mencionadas, a questão da iniciativa parlamentar
para deflagrar o processo legislativo está superada.

Diante do exposto, não há como impor censura ao projeto de lei em
apreço. Entretanto, como forma de aprimorar a sua redação do ponto
de vista formal, apresentamos o Substitutivo n° 1. Com efeito, ao ser
revogada a Lei n°13.765, de 30/11/2000, conforme propomos, voltará
a vigorar a Lei n° 12.789.

rÀ
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Conclusão

Feias razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 95/2003 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Revoga a Lei n° 13.765, de 30/11/2000, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica revogada a Lei n° 13.765, de 30/11/2000.
Art. 20 - Fica vedada a coleta de dados pessoais de clientes ou não,

em fichas ou formulários, para fins de sorteio.
Parágrafo único - Os sorteios, quando autorizados em lei, serão

realizados por meio de cupons numerados, cujos canhotos ficarão em
posse do concorrente, podendo, ainda, ser realizados por meio de
processos eletrônicos, dando-se ampla publicidade ao número
contemplado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Ermano Batista, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Paulo Piau -

Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 24/4/2003, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Antônio Andrade, dando ciência à Casa do falecimento
do Sr. Ronaldo Rodrigues Marques, ocorrido em 14/4/2003, em Unai.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. •Marluce Martins de Oliveira Scher, ocorrido em
20/4/2003, em Patos de Minas, (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Gustavo Henrique Moreira Linhares, ocorrido em 19/4/2003, em
Rio Piracicaba. (- Ciente. Oficie-se.)

rs
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2003

ATA

ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/4/2003
Presidência dos Deputados Mauri Torres e IRêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata; discursos dos
Deputados Durval Angelo e Irani Barbosa; aprovação - 2 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 15.471; discursos
dos Deputados Durval Angelo e Leonídio Bouças; votação secreta;
manutenção - Questão de ordem - Encerramento.

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

Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Adaiciever Lopes - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ana Maria -
André Quintão - Antônio Júlio - Arien Santiago - Biel Rocha - Bonifácio
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Rafael - Chico Simões - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval
Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio
Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Maríha 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
Heivécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Wehton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aioise) - As 91h14min, 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°-
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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.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, acho que tem uma
omissão grave na ata e quero seja incluída como registro deste
parlamentar. Ontem, dia 22 de abril, encerrou-se a correção do
inquérito administrativo realizado na SIRETRANI de Contagem. Como
foi matéria de conhecimento de todos e não está contida na ata, quero
esclarecê-la aos Deputados.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Durval Angelo, V. Exa. Deve se
ater à discussão da ata.

O Deputado Durval Angelo - Mas essa matéria deveria constar na
ata, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Essa matéria não é questão da ata.
• Deputado Durval Angelo Por conhecer o Regimento, quero que

essa matéria conste na ata. E liberdade do parlamentar solicitar que
determinada matéria conste na ata. Se achar que não deve constar, V.
Exa. é quem vai dizer ao final de minha intervenção. Sr. Presidente, a
ata tem de retratar a discussão ocorrida em Plenário, por isso o motivo
da minha insistência.

Fizemos uma denúncia sobre as irregularidades praticadas pela
Delegada Maria Antônia Rocha no DETRAN de Contagem, tais como
liberação de veículos com documentos falsos, recibos rasurados e
lavados e vendas de licença. Tudo isso mediante o recebimento de
propinas que geravam uma caixinha em que outros Delegados de
Belo Horizonte tinham participação, assim como despachantes não
credenciados que atuavam nessa circunscrição de trânsito.

Tínhamos dito que, caso não houvesse apuração, entraríamos com
um pedido para que fosse instalada uma comissão parlamentar de
inquérito, e V. Exa. assinou o pedido para essa CPI. Fiquei satisfeito
porque a primeira fase da apuração concluiu pelo indiciamento da
Delegada Maria Antônia Rocha e pelo seu definitivo afastamento
dessa circunscrição de trânsito. Também foram indiciados o servidor

rÀ
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administrativo Marcos Antônio Lima e o despachante Robson Luiz
Ferreira. Além disso, foram estabelecidas algumas normas de
procedimento para mudança no sistema do trânsito de maneira geral.

Então, dou ciência dos fatos a esta Casa porque estamos vendo
uma ação de parlamentares que tem efeito prático. Sabemos que
também já se iniciou a apuração de denúncias feitas por nós em
relação a Belo Horizonte. Esperamos que a postura da Corregedoria
seja a mesma. O relatório foi encaminhado a juízo ontem e achamos
que está sendo feita justiça. Não podemos ter um serviço público
irregular, com tantos problemas, como estávamos tendo no DETRAN
de Contagem. Muito obrigado.

Gostaria que essa questão constasse na ata, Sr. Presidente, porque
ela tem que ser um retrato fiel de tudo o que é discutido no Plenário.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
lrani Barbosa.

O Deputado lrani Barbosa - O Deputado que me antecedeu falou
sobre o DETRAN de Contagem, e quero dizer que nesta Casa foi
protocolado por mim o pedido de instalação de uma comissão
parlamentar de inquérito - salvo engano, com 32 assinaturas - há mais
de 60 dias, que não está tendo o devido andamento regimental.
Gostaria que V. Exa. as colocasse em andamento neste momento -
uma, do lixo, e outra, do DETRAN. Quando denunciei esses fatos
sobre o Judiciário, disse que havia Juízes e Promotores envolvidos
com o tráfico de drogas, alguns Deputados disseram que eu estava
louco, que estava acusando pessoas de bem. Mas os fatos são
documentalmente provados, O Juiz de Neves, por exemplo, tem um
irmão traficante, e o processo está arquivado nesta Casa.

Então, gostaria que V. Exa. colocasse essas coisas, principalmente
agora que o próprio Presidente da República pediu a abertura da
"caixa-preta" do Judiciário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2a 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
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

rs
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O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei n° 15.471, que cria cargos na estrutura orgânica
das Secretarias dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o
Deputado Dinis Pinheiro opinou pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto
registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". Com
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, gostaria de tornar
público para toda a Casa um acordo realizado em relação a essa
matéria. Fazemos o registro em nome do Líder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho. Acho que esse acordo não é o desejável, mas
realizamos o que foi possível. Esse acordo se deu numa reunião com
o Presidente do Tribunal, com participação do Governo, representado
pelos Secretários Danilo de Castro e Antônio Anastasia. Por esse
acordo, estabeleceu-se que, assim que decidíssemos essa matéria,
seria encaminhado pelo Tribunal de Justiça um novo projeto a esta
Casa, segundo o qual a instalação das Câmaras do Tribunal de
Alçada seria feita por etapas: uma até o final do primeiro semestre, em
junho; uma outra etapa no final do segundo semestre; e a Secretaria
no ano que vem.

Nesse acordo ficou entendido que o projeto que dará entrada nesta
Casa terá total celeridade no que o Regimento permitir, garantindo-se
que, em 30, 40 dias, teremos essa matéria aprovada.

Há um gargalo muito grande de trabalho no Tribunal de Alçada, com
acúmulo de processos, fruto da Constituição Federal de 1988. A
sensibilidade dos cidadãos e cidadãs para acompanharem e para
ajuizarem ações cresceu muito, e só essas Câmaras permitiriam que
o Tribunal se ampliasse, resolvendo esse gargalo.

Disse no início que poderíamos ter derrubado o veto e feito um
acordo paralelo para que a instalação das Câmaras fosse nesse
mesmo prazo e graduação. Diante da fogueira das vaidades, não
vamos discutir se há pessoas querendo demonstrar primazia, controle
no processo. O momento não é disso, mas de se garantir agilidade na
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prestação jurisdicional. Isso interessa aos cidadãos e cidadãs.

Também registramos aqui que vamos votar com o acordo, mas
acredito que se essa matéria fosse à votação, várias bancadas e
vários Deputados, individualmente, que sabem da importância do
Tribunal de Alçada, teriam compromisso de votar pela derrubada do
veto.

Não interessa agora um confronto com a base do Governo ou entre
a Oposição e o Governo. A Oposição não teve consenso nessa
matéria, assim como o Governo também não estava tendo consenso.

Na próxima semana, será dada a entrada desse projeto do Tribunal
de Alçada. Vamos imediatamente conversar com o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Sebastião Navarro
Vieira, para que essa Comissão se reúna rapidamente. Logo em
seguida, vamos requerer uma reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública e Fiscalização Financeira. Em 15 dias esse
projeto poderá ser apreciado no 1 0 turno, com total garantia do
cumprimento por parte do Governo Aécio Neves.

Faremos esse acordo, deixando claro que será cumprido, porque
estão envolvidos os Três Poderes e o Estado. Acho que temos de
garantir essa celeridade. Muito obrigado.

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

O Deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
assistimos com grande tranqüilidade o acordo feito para esperarmos
um outro projeto a ser elaborado pelo Tribunal de Alçada e a ser
encaminhado pelo Tribunal de Justiça a esta Casa. Mas assistimos
esse acordo também com certa preocupação, já que o Tribunal de
Alçada se encontra com quase 10 mil processos represados e está
tendo dificuldades em atender à demanda da população mineira que
procura a justiça.

Vejo até com mais preocupação, apesar desse acordo, e questiono
o porquê de estarmos fazendo um acordo para um outro projeto, já
que poderíamos ter mediado o processo de implantação das novas
Câmaras do Tribunal de Alçada.

Estivemos com o Presidente do Tribunal de Alçada, que concordou
em fazer a implantação por etapas das novas Câmaras desse
Tribunal.
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Já que o acordo foi feito, os Deputados, juntamente com o

Governador, haverão de cumpri-lo, para que a população receba um
serviço mais rápida da justiça. Afinal, os Três Poderes estão
envolvidos nessa questão.

Vamos votar no acordo, mas externando nossa preocupação com a
questão do Tribunal de Alçada.

O Sr. Presidente - A Presidência vai dar início à votação e, para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação,
o veto.

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

Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Júlio - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas
Fabiano - Durval Angelo - Fahim Sawan - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Leonardo
Moreira - Leonardo Quintão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Marília
Campos - Mauri Torres - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa
Lucas - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Mala.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "não" 5
Deputados, totalizando 48 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei n° 15.471. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Wanderley Ávila - Como V. Exa. pode verificar, não há

mais quórum para a votação da matéria constante na pauta, motivo
por que solicito que encerre, de plano, a reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, 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.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2003

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 28/4/2003
Presidência do Deputado Doutor Viana

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

- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Bonifácio Mourão - Dimas Fabiano - Doutor Viana -

Elmiro Nascimento - Jô Moraes - Laudelino Augusto - Maria José
Haueisen - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 20h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião por falta dê quórum e convoca os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 29, 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 seguinte ordem do
dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 14 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 23/4/2003
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 15.472; requerimento dos Deputados Miguel Martini e
Rogério Correia; deferimento; requerimento dos Deputados Miguel
Martini e Rogério Correia; aprovação; votação secreta do veto, salvo
destaques; discursos dos Deputados Padre João e José Milton;
manutenção; votação secreta dos vetos às alíneas "f" e "g" do inciso III
do § 23 do art. 12, a que se refere o art. 1° da proposição; rejeição -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 309/2003;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Meio -
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Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George -
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
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 - Dirnas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Ronaldo - Durval Angelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro [essa - Jô Moraes -
José Henrique - José Milton - Laudehno Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos
- Mauro Lobo - 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 -
Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 20h14min, a lista

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

1° Parte
Ata

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

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

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

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

reunião o veto à Proposição de Lei n° 15.471, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n° 15.472, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c
os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão "não".

Vem à Mesa requerimento dos Deputados Miguel Martini e Rogério
Correia solicitando a votação destacada dos vetos às alíneas "f" e
do inciso III do § 23 do art. 12, a que se refere o art. l°da proposição.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento dos Deputados Miguel Martini e Rogério
Correia solicitando que os destaques sejam apreciados em bloco. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o veto, salvo
destaques. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, recorri ao Líder, Deputado Rogério Correia, e assinamos o
requerimento de pedido de destaque das alíneas "f" e "g" junto com o
Deputado Miguel Martini.

As alíneas "f" e "g" tratam, respectivamente, dos perfis em "H" e em
"L" e estão contidas no inciso III do § 23 do art. 12 da Lei n° 6.763, de
1975, com redação dada pelo art. 1° da Proposição de Lei n° 15.472,
que consolida a legislação tributária no Estado.

A razão do veto alegada pelo Governador resume-se em concluir
que tal benefício fiscal, proposto pela Assembléia Legislativa, não
contém a análise da repercussão financeira da medida, conforme
define a LRF, em seu art. 14.

Consideramos prudente a observação do Governador, mas existe
algum equívoco, porque outros benefícios fiscais foram concedidos
por essa proposição legal e em nenhum dos casos foi apresentada a
justificativa do impacto financeiro na receita do Estado. Então, no caso
específico das alíneas "1" e "g" , que tratam de perfis utilizados em
estrutura metálica, é bem provável que o impacto financeiro não seja
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conhecido. E a razão desse desconhecimento não é a falta de
estudos ou de análises pormenorizadas, mas simplesmente é que
esse tipo de estrutura vem sendo utilizado em percentual mínimo pela
construção civil, resumindo-se na montagem de torres de
telecomunicações e de transmissão de energia elétrica. Sendo assim,
há uma dificuldade maior em relação a outros itens da construção
civil, sobretudo quando se trata de cimento.

A construção civil no Brasil, em particular no nosso Estado, optou
pela estrutura de concreto, cujas indústrias de cimento, por lei, já
usufruem do benefício fiscal. Não gostaríamos de criar polêmica sobre
o futuro da construção civil, mas entendemos que o critério para a
concessão do benefício fiscal tem de ser justo. Além do mais,
entendemos benefício fiscal como forma de incentivar o
desenvolvimento de determinado setor de produção, para que, com a
ajuda do Estado, se possa estabelecer competitividade de mercado.
Em contrapartida a esse benefício, o setor deve propiciar ao Estado
desenvolvimento econômico e social, que se traduz em maiores
ganhos para o poder público e a geração de mais empregos diretos e
indiretos para a população. Caso contrário, o benefício fiscal não tem
razão de existir, pois servirá apenas para criar mais um monopólio de
mercado.

Quando pedimos destaque para essas alíneas, queremos apenas
restabelecer tais parâmetros, tornando o benefício fiscal temporário, e
não permanente; uma forma de incentivo ao desenvolvimento e
expansão do setor industrial do Estado.

No caso específico, pedimos a consideração dos Deputados para
rejeitar o veto das alíneas 't' e 'g", que tratam da produção dos perfis
em "H" e em "L", utilizados na construção civil, em projetos de
estrutura metálica.

A concessão do benefício, além de equiparar Minas Gerais aos
outros Estados da Federação onde existe tal produção, estabelece
critérios justos de competitividade, o que não significa ganho imediato
para o setor.

Hoje, pela manhã, o colega Deputado Paulo Piau falava sobre a
desvantagem de Minas Gerais em relação aos outros Estados.

Concedido o benefício, caberá ao setor industrial mostrar as
vantagens da estrutura metálica e enfrentar a concorrência de
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mercado. Isso em relação ao concreto.

No caso da região de Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e
Congonhas, a única empresa de porte da região, a AÇOMINAS,
realizou investimentos complementares, no início do ano passado,
começando a operar nova linha de laminação de perfis estruturais do
tipo '1" e "H", fabricados com alta tecnologia, para atender ao mercado
da construção civil.

Esse novo perfil não existe no Brasil, onde encontramos apenas um
produto similar, fabricado pela USIMEC. Os perfis em "H" são
utilizados como colunas em estrutura metálica, capazes de suportar
cargas de compressão. Os perfis em "1" são utilizados como vigas,
substituindo a concretagem, para receberem as lajes ou telhados.

O que é importante, nobres colegas, é que torna-se necessária a
explicação técnica, pois os dois tipos de perfis são utilizados de forma
acoplada. Quer dizer, um depende do outro. E quando me refiro à
ausência de critérios para definição do veto, refiro-me ao fato de o
perfil laminado em forma de "1" já possuir o benefício fiscal. Então, há
uma contradição nesse aspecto: por que o perfil "i" já tem benefício
fiscal e o perfil "H", que trabalha em conjunto, não o tem? E como se
tivéssemos uma caneta só com o tubo, sem a carga, ou, no caso da
culinária mineira, a falta de um item indispensável.

A lei é falha ao conceder benefício a um perfil, e a outro não. E
como se não o tivesse concedido ao primeiro, porque assim não
causa nenhum impacto na construção civil, E importante que o perfil
"H" receba, também, o benefício.

Os pedis "1" e "H" são produzidos na Usina Presidente Arthur
Bernardes, em Ouro Branco. Com a extensão do benefício ao perfil
H! e às estruturas metálicas - impedido pelo veto do Sr. Governador -
o Estado cumprirá a sua obrigação de estimular a participação do

aço no mercado da construção civil.
No caso da alínea 'g", que trata dos perfis em "L", também

destinados à construção civil, o incentivo concedido pelo Estado será
de grande valia para a nossa região. Atualmente, a AÇOMINAS
produz esses perfis em sua fábrica no Estado de São Paulo, onde o
tributo é reduzido, apesar de o minério ser extraído em terras
mineiras.

Outro ponto importante que não está nessa questão, mas que está
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na proposição de lei, trata dos dormentes, mas encaminhamos
esta votação apenas sobre as alíneas "f" e "g". Esperamos ter uma
discussão mais ampla sobre o art. 15 ou art. 16, que, parece-me, fala
dos dormentes, porque significará grande avanço para o Brasil.

Os dormentes em aço não são produzidos no País. Apenas uma
extensão da usina funciona em São Paulo, de forma muito limitada.
Toda a matéria prima sai de Minas Gerais, vai para São Paulo e
retorna como produto acabado. Peço aos nobres colegas o empenho
de rejeitar o veto às alíneas "f" e "g", destacado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado José Milton.

O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, reforçando o encaminhamento do Deputado Padre João,
gostaria de encaminhar favoravelmente à derrubada dos vetos no que
se refere às alíneas "f" e "g", que são os perfis laminados em "H" e em
"L". Gostaria de tornar público que a derrubada desse veto é de suma
importância. O Deputado Padre João fez uma explanação detalhada,
objetiva e muito interessante sobre o assunto. Sabemos que Minas
Gerais detém cerca de 45% da produção nacional de aço. Nosso
parque siderúrgico, de alta tecnologia, produz aço de primeira
qualidade e vende para todo o mercado nacional e o internacional.
Infelizmente, nosso Estado perde competitividade no que diz respeito
ao ICMS. Minas Gerais pratica 18%, enquanto a maior parte dos
Estados pratica 12%. E uma perda lamentável.

Esse projeto, na íntegra, representaria uma reação de Minas Gerais
ao que conhecemos como guerra fiscal. O que Minas perde no setor
siderúrgico por praticar uma tributação de 18% não é brincadeira. Há
inúmeras obras em nosso Estado realizadas com perfis e com
equipamentos derivados do aço vindo de São Paulo. Minas perde
muito na produção, na venda, na comercialização e na mão-de-obra.

Essas duas alíneas são fruto de apresentação de emenda deste
Deputado, juntamente com a emenda que apresentei para a redução
incidente sobre os dormentes metálicos, também citados pelo
Deputado Padre João. A AÇOMINAS é a única empresa do Brasil que
produz o dormente metálico, produto de alta tecnologia que substituirá
o tradicional dormente de madeira. Esses dormentes poderiam ser
fabricados em Ouro Branco, em uma linha de montagem que poderia
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estar gerando no mínimo mil empregos. No entanto, são
fabricados em São Paulo, porque lá se praticam 12%, enquanto em
Minas Gerais se praticam 18%. A derrubada desses vetos é
importante. O Governo de Minas deveria adotar uma atitude mais
agressiva em relação a essa disputa, que traz enorme prejuízo para o
Estado.

Outro dia, conversando com o Deputado Elmiro Nascimento, grande
liderança de Patos de Minas, percebemos sua tristeza ao mencionar a
perda que representou para nosso Estado a saída da Cica de Patos
de Minas. Com sua mudança para Goiás, fruto de benefícios
tributários fiscais, aquela região perdeu cerca de 5 mil empregos
diretos. Perde mil aqui, 5 mil ali, o que Minas Gerais tem perdido de
emprego com a guerra fiscal não é brincadeira!

Minas Gerais não está sendo suficientemente agressiva para
assegurar investimentos com a redução devida dos impostos nos
setores que deveriam ter competitividade. Infelizmente é um preço alto
que se paga. O desemprego que assola o Estado é fruto de falta de
política competitiva na questão de tributação. Citei como exemplo
Patos de Minas.

Em 1983, Conselheiro Lafaiete perdeu cerca de 2 mil empregos para
o Estado do Rio de Janeiro quando foi transferida para Três Rios a
Companhia Industrial Santa Matilde. Portanto, a perda de empregos e
de receita no Estado é fruto de política tributária mais agressiva que
tenha condições de oferecer às empresas atrativos para se instalarem
em Minas Gerais e fazer com que permaneçam aqui. Gastará de 20 a
30 anos para recuperar o prejuízo.

Estava praticamente fechado o acordo para implantação, no Rio
Grande do Sul, da fábrica montadora da Ford. Porém o Governo da
Bahia lutou e a levou para seu Estado, para a cidade de Camaçari. E
isso que Minas Gerais tem de fazer, criar incentivos para que novas
fábricas venham para cá.

Outros Estados, como Goiás, a própria Bahia e São Paulo tiram
empresas do nosso Estado, tiram empregos dos mineiros e
arrecadação de tributos de Minas, gerando prejuízo. Isso não pode
continuar. O Governador Aécio Neves está empenhado em
desenvolver meios para acabar com essa situação.

Parabéns ao Governador pela iniciativa de mudar a estratégia e o
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comportamento de Minas Gerais. Esse projeto vem trazer ao
cenário mineiro maior competitividade e geração de empregos,
fazendo com que Minas não perca espaço para outros Estados.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto, salvo destaques.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira

Júnior - Ana Maria - André Quintão - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo - Elmiro
Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Jõ
Moraes - José Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Manha Campos - Mauro Lobo -
Neider Moreira - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Rêmolo
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério
Correia - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Avila
- Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "não" 7
Deputados; houve 1 voto em branco, totalizando 51 votos. Está,
portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.472, salvo
destaques. Em votação, os vetos às alíneas "f" e "g" do inciso III do §
23 do art. 12, a que se refere o art. l° da Proposição de Lei n° 15.472.

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

Júnior - Ana Maria - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen Santiago
- Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecilia Ferramenta
- Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Doutor Ronaldo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fahim Sawan - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa -
Jô Moraes - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Luiz Fernando Faria - Luiz
Humberto Carneiro - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Manha
Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Padre João - Pastor George
- Paulo Cesar - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto
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Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sebastião Helvécio
- Sidinho do Ferrotaco - Wanderley Ávila - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 6 Deputados; votaram "não" 48
Deputados, totalizando 54 votos. Estão, portanto, rejeitados os vetos
às alíneas"?' e "g" do inciso III do § 23 do art. 12, a que se refere o art.
1° da Proposição de Lei n° 15.472. Fica, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.472 (Oficie-se ao
Governador do Estado.), salvo os vetos às alíneas "f" e "g" do inciso III
do § 23 do art. 12, a que se refere o art. 1° da referida proposição (- A
promulgação.).

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 309/2003, da
Mesa da Assembléia, que altera a Resolução n° 5.176, de 6/11/97,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1°
turno. 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 2 0 turno, o Projeto de Resolução n° 309/2003,
na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

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

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS, EM 6/4/2003

As 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Fábio Avelar, Antônio Carlos Andrada, José
Henrique e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Chico Simões. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

LW
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a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir os Srs. Rosalvo Ribeiro Mendes, Coordenador do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, e Marcial Vieira de
Souza e Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Promotores de Justiça de
Defesa do Patrimônio Público. Os convidados, com a palavra, fazem
suas exposições e respondem às questões formuladas pelos
parlamentares presentes. Ao final da fase dos debates, os Deputados
José Henrique, Sebastião Navarro Vieira e Rogério Correia precisam
se ausentar da reunião. O Deputado Fábio Avelar assume a
Presidência, informa que se encontram em poder da Mesa três
requerimentos, dos Deputados Antônio Carlos Andrada, Rogério
Correia e Chico Simões, e comunica que, devido à falta de quórum
para a votação, os requerimentos recebidos serão apreciados na
próxima reunião. O Presidente informa que o inteiro teor desta reunião
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração dos convidados, pelos subsídios
prestados aos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Fábio Avelar - Rogério

Correia - ZéMaia.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS TITULARES
DAS ENTIDADES: HEMOMINAS, FUNED, FHEMIG, IPSEMG,

IPSM/MG, EM 10/4/2003
As 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Antônio
Júlio, Arlen Santiago, Carlos Pimenta e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Célio
Moreira, Chico Simões, Ermano Batista, Neider Moreira, Sidinho do
Ferrotaco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Arlen Santiago, 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, nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea "d", da
Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela Emenda
à Constituição n° 26, a reunião se destina a proceder à argüição
pública dos seguintes titulares: Anna Bárbara de Freitas Carneiro
Proietti - HEMOMINAS; Carlos Alberto Pereira Gomes - FUNED;
Carlos Eduardo Venturelli Mosconi - FHEMIG; Maria Coeli Simões
Pires - IPSEMG; Coronel PM QOR Roberto Rezende - IPSM-MG A
seguir, o Presidente solicita aos indicados que façam uma explanação
sobre suas experências acadêmicas e profissionais, ressaltando
aspectos que julgarem importantes de seus currículos e os motivos
que os levaram a se candidatar à indicação. A Presidência concede a
palavra, pela ordem, às Sras. Maria Coeli Simões Pires e Anna
Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, aos Srs. Carlos Eduardo
Venturelli Mosconi e Carlos Alberto Pereira Gomes e o Coronel PM
QOR Roberto Rezende. Logo após, o Presidente passa a palavra ao
relator, Deputado Fahim Sawan, e aos demais parlamentares, para
que façam seus questionamentos. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Domingos Sávio, que, com a
saída do Deputado Fahim Sawan, passa a substitui-lo (por indicação
da Liderança do PSDB), para que possa proceder à leitura do parecer
do relator, que conclui pela aprovação da indicação dos titulares para
ocuparem os cargos de direção da 1-JEMOMINAS, da FUNED, da
FHEMIG, do IPSEMG e do IPSM. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares e suspende a reunião para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Arlen
Santiago que proceda à leitura da ata da presente reunião, que é
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Domingos Sávio - Arlen

Santiago.	 -	 -
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 24/4/2003
As 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ermano Batista, Sebastião Navarro Vieira, Bonifácio Mourão, Gustavo

-
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Valadares e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Sidinho do Ferrotaco e
Marflia Campos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei n°
19/2003, do Governador do Estado, que estabelece teto remuneratório
para os servidores do Poder Executivo. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei Complementar n o

s 15 e
18/2003 e Projetos de Lei n os 320, 329, 330, 339, 342, 348, 352, 369,
374, 395, 421, 429, 449, 465, 483, 512, 565, 571, 574, 586, 587 e
592/2003 (Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei Complementar
n os 14, 16, 17 e 19/2003 e Projetos de Lei nos 349, 351, 356, 361,
375, 380, 384, 406, 412, 418, 420, 426, 464, 466, 467, 500, 550, 555 e
56312003 (Deputado Gustavo Valadares); Projetos de Lei
Complementar nos 11 e 12/2003 e Projetos de Lei nos 310, 332, 338,
336, 347, 370, 376, 378, 379, 407, 413, 434, 435, 476, 479, 480, 511,
513, 543, 548 e 590/2003 (Deputado Bonifácio Mourão); 312, 319,
327, 334, 341, 343, 344, 359, 360, 362, 363, 365, 367, 371, 372, 377,
381, 382, 387, 389, 390, 391, 392, 394, 396, 398, 401, 402, 405, 409,
414, 415, 422, 425, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 436, 441, 446, 448,
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 468, 469,
470, 471, 472, 475, 481, 485 a 491, 496, 497, 499, 502, 503, 505, 507
a 510, 541, 542, 544. 553, 558 a 561, 564, 570, 575, 576, 577, 579,
581, 583, 584, 588, 589, 591, 593 e 594/2003 (Deputado Leonardo
Moreira); Projetos de Lei Complementar n os 13 e 20/2003 e Projetos
de Lei nos 311, 314 a 317, 321 a 326, 328, 331, 358 3 397, 411, 423,
477, 478, 482, 554, 567, 573 e 582/2003 (Deputado Durval Angelo);
313, 335, 337, 345, 346, 354, 366, 368, 373, 383, 385, 386, 388, 410,
417, 419, 438, 439, 440, 450, 461, 473, 474, 545, 562, 568, 578, 580 e
585/2003 (Deputado Paulo Piau); e 318, 333, 340, 350, 353, 357, 364,
399, 400, 403, 404, 408, 416, 442 a 445, 447, 484, 492 a 495, 501,
504, 506, 547, 546, 549, 566, 552, 557, 569, 595 e 596/2003
(Deputado Sebastião Navarro Vieira). A Presidência registra a
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presença da Sra. Shirley Barbosa Costa Ribeiro, Assessora do
Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado, representando o Sr.
Luiz Carlos Gonçalo Elói, Diretor-Geral; dos Srs. Adilson Duarte da
Costa, técnico do Tribunal de Contas do Estado, representando a Sra.
Raquel Oliveira Miranda Simões, Diretora-Geral; Ana Cristina Braga
Albuquerque, Superintendente Administrativa do Ministério Público,
representando a Sra. Simone Maria Lima Santos, Diretora-Geral do
Ministério Público; Sabino Fortes Fleury, Gerente-Geral de Consultoria
Temática desta Assembléia Legislativa; e Renato Almeida Barros,
Diretor da Coordenação Sindical, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Ermano Batista, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 29/4/2003 às 101h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2003.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Bonifácio Mourão - Ermano

Batista - Durval Angelo.
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